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Nya lösningar i fokus på toppmötet
End Violence Against Children
Solutions Summit
Publicerad 19 februari 2018

Sveriges regering arrangerade toppmötet 2030 Agenda
for Children: End Violence Against Children Solutions
Summit den 14–15 februari. Det gjordes i samarbete
med WePROTECT Global Alliance och Globala
partnerskapet mot våld mot barn, där Sverige är ett av
15 vägvisarländer och det första land som arrangerar
toppmötet. Under konferensen tillkännagav Japan och
Förenade Arabemiraten att de följer Sveriges initiativ
och åtar sig att bli vägvisarländer. Även Brasilien
uttryckte sitt intresse att bli vägvisarland. Dessutom
meddelade Japan att landet donerat 6 miljoner
amerikanska dollar till fonden Fund to End Violence
Against Children.
Ministrar, ungdomsdelegater och representanter på hög nivå från FN-organ,
civilsamhället, den akademiska världen och privat sektor från 67 länder
närvarade vid toppmötet End Violence Against Children Solutions Summit i
Stockholm den 14–15 februari.

– Varje land som har anslutit sig till Agenda 2030 har lovat att nå mål 16.2
om att stoppa utnyttjande av och alla former av våld mot flickor och pojkar.
Våld mot barn är en avskyvärd företeelse som det globala samfundet måste
motverka med all sin kraft. Det här är inte bara något vi önskar eller hoppas
på – det är något vi har lovat, sade statsminister Stefan Löfven.
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Toppmötets deltagare presenterade och diskuterade god praxis, konkreta
exempel på lagstiftning och samarbete, handlingsplaner som kan delas
globalt och nya lösningar för att stoppa våldet mot barn.

– Syftet med konferensen är att presentera och främja dessa lösningar. Men
vi behöver också ledarskap. Ledarskap i regeringar, i Förenta nationerna och
andra statliga organisationer, i civilsamhället och i privat sektor. Jag erbjuder
mitt och Sveriges ledarskap – men vi behöver ert ledarskap också. Vi måste
alla ta vårt ansvar, underströk Stefan Löfven.

– Globala partnerskapet kommer även i fortsättningen att vara en viktig
plattform där regeringar, civilsamhället, akademiker, privat sektor och
internationella organisationer kan dela med sig av kunskap och kompetens
när det gäller effektiva lösningar för att stoppa våld mot barn. Vi måste
fortsätta lära oss av varandra, stödja varandra och påskynda åtgärder globalt
och lokalt. Vi kan inte tillåta oss att bli passiva. Den här konferensen har
visat oss vad vi kan uppnå om vi samarbetar för att stärka barns rättigheter,
genom att stoppa alla former av våld mot barn, stödja föräldrar och bygga
hållbara och rättvisa samhällen, sade barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér.

Globala partnerskapet mot våld mot barn

Globala partnerskapet mot våld mot barn lanserades i juli 2016 på
gemensamt initiativ av ett antal regeringar, Unicef, WHO med flera. Syftet är
att uppnå förändring genom internationell samverkan mellan regeringar,
civilsamhället, privat sektor och andra aktörer. Initiativet är kopplat till de
globala målen i Agenda 2030, i synnerhet mål 16.2 om att stoppa utnyttjande
av och alla former av våld mot flickor och pojkar.



Artikel från Socialdepartementet

Staten och SKL i treårig
överenskommelse för stärkt
jämställdhetsarbete
Publicerad 29 januari 2018

För att stärka jämställdhetsarbetet lokalt och regionalt
har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) beslutat om en ny treårig överenskommelse.
Under samtliga tre år kommer det jämställdhetspolitiska
delmålet Jämställd hälsa att vara i fokus och insatser
mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat
våld och förtryck. Valåret 2018 kommer även insatser
som relaterar till delmålet En jämn fördelning av makt
och inflytande att prioriteras.
─ Jämställdhetsarbetet behöver genomsyra såväl stat och kommuner som
landsting och regioner. Därför är jag glad över den här överenskommelsen.
Genom den kommer vi kunna rikta insatser där de gör som störst nytta för
människor i deras vardag, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Överenskommelsen kommer innefatta insatser i förhållande till samtliga
delmål under perioden 2018–2020. För att täcka alla delmål kommer olika
delmål prioriteras olika år under de tre år överenskommelsen gäller.
Överenskommelsen omfattar 20 miljoner kr för 2018.

Syfte och mål med överenskommelsen

Syftet med överenskommelsen mellan staten och SKL 2018–2020 är att
främja utvecklingen i riktning mot de jämställdhetspolitiska målen. Målen
med överenskommelsen är att:
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1. Stärka och utveckla samverkan på det jämställdhetspolitiska området
mellan staten, SKL, kommuner och landsting.
2. Stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i kommuner och landsting i
förhållande till de jämställdhetspolitiska delmålen.
3. Stärka och utveckla kvinnofridsarbetet i kommuner och landsting utifrån
målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor och i enlighet med det sjätte jämställdhetspolitiska
delmålet.



Artikel från Socialdepartementet, Statsrådsberedningen

Statsminister Stefan Löfven
inviger internationell
högnivåkonferens om våld mot
barn
Publicerad 25 januari 2018

Sveriges regering står som värd för
högnivåkonferensen Agenda 2030 for Children, End
Violence Solutions Summit i Stockholm den 14–15
februari 2018. Bland deltagarna finns bland andra
statsminister Stefan Löfven, H.M. Drottning Silvia och
vice generalsekreteraren för FN, Amina Mohamed.
Medarrangörer för konferensen är Globala
partnerskapet mot våld mot barn och WePROTECT
Global Alliance.
Minst 3 av 4 barn i världen har upplevt någon form av våld och 18 miljoner
flickor mellan 15-19 år har upplevt sexuella övergrepp. Världens ledare har
förbundit sig till att inom ramen för Agenda 2030 uppnå 17 globala mål för
att bland annat förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. Mål 16.2
handlar om att förebygga och stoppa våld samt exploatering av flickor och
pojkar.

Som en del i att uppnå detta mål anordnas en internationell
högnivåkonferens – Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions
Summit – i Stockholm den 14-15 februari 2018.

- Jag är stolt och glad över att Sverige som första land står som värd för den
här oerhört viktiga konferensen. Just nu ifrågasätts mänskliga rättigheter på
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många håll i världen och med toppmötet vill vi framhålla att det är möjligt att
flytta fram positionerna för barns rätt till en uppväxt fri från våld.
Regeringar, FN och EU, men också civilsamhället och näringslivet, har ett
ansvar för att det sker. Jag hoppas att mötet kan resultera i konkreta exempel
på lösningar, lagar, samarbeten och åtgärder som leder till att minska våldet
mot flickor och pojkar, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Syftet med konferensen är att dela goda erfarenheter och nya lösningar i
arbetet mot våld mot barn. Till mötet är ministrar från 75 länder,
ungdomsdelegater och högnivårepresentanter från FN-organ, civilsamhället,
akademin och näringsliv inbjudna.

På deltagarlistan finns bland andra statsminister Stefan Löfven, barn- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér, H.M Drottning Silvia, Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör för WHO, Henrietta H. Fore,
generaldirektör för UNICEF, vice generalsekreteraren för FN, Amina
Mohamed samt Jury Fedotov, exekutivdirektör för UNODC.

Under konferensen kommer det att arrangeras flera workshops där
deltagarna får möjlighet att diskutera och utbyta kunskap och expertis kring
olika teman som rör våld mot barn.

Sverige ett vägvisarland

Sverige var det första landet att ansluta sig till Globala partnerskapet som ett
så kallat vägvisarland (pathfinding country). Dessa länder påvisar
framgångsrika lösningar för att eliminera våld mot barn i olika miljöer, från
familjen till samhället i stort.

– Sverige ska vara världens bästa land för barn att växa upp i. I det ingår att
alla barn ska vara trygga från våld, kränkningar och övergrepp. Det betyder
också att barn själva ska ha kunskap om sina rättigheter. På så sätt kan vi se
till att fler barn vågar säga ifrån, och berätta för vuxna i sin närhet när och
om de utsätts för brott. Ett viktigt steg i att åstadkomma detta är att göra
barnkonventionen till svenska lag, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér.

Om Globala partnerskapet mot våld mot barn

Globala partnerskapet mot våld mot barn lanserades i juli 2016 och är ett
gemensamt initiativ från ett antal regeringar, Unicef, WHO med flera, för



internationell samverkan mellan regeringar, civilsamhället, privat sektor och
andra aktörer för att uppnå förändring. Initiativet är kopplat till de globala
målen i Agenda 2030, särskilt mål 16.2 om att förebygga och stoppa våld
samt exploatering av barn.

Läs mer på end-violence.org/summit
Följ konferensen och arbetet inför på Twitter: #EndViolenceSWE

 



Artikel från Socialdepartementet

Utredning föreslår stärkt
barnperspektiv i skyddat boende
Publicerad 15 januari 2018

Den 15 januari tog barnminister Åsa Regnér emot
förslag vid en pressträff för ett stärkt barnperspektiv för
barn i skyddat boende. Utredaren föreslår bland annat
att skyddat boende ska regleras i Socialtjänstlagen och
att Socialnämnden ska säkerställa barnets rätt till
skolgång och hälso- och sjukvård. Pressträffen följdes
av ett seminarium om utredningens förslag där bland
andra Åsa Regnér, utredaren, SKL och
Barnombudsmannen deltog. Se webbsändningarna
nedan från både pressträff och seminarium.
Varje år bor cirka 3000 barn i skyddat boende och det sker ofta efter lång tid
i våldsutsatthet. 

─ Mäns våld mot kvinnor och barn är ett samhällsproblem. Barn som
upplever våld ska få stöd och insatser och vi kommer nu analysera
utredningens förslag för att säkerställa detta, säger barnminister Åsa Regnér.

Det finns stora skillnader i handläggningen av barn i skyddat boende mellan
olika kommuner. Idag räknas barn ofta som medföljande till den
vårdnadshavare som vistas i skyddat boende och det brister i stödinsatser,
skolgång samt hälso- och sjukvård.

I november 2016 fick utredaren Fredrik Lundh Sammeli i uppdrag att bland
annat föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas
i så kallat skyddat boende tillsammans med en av vårdnadshavarna. I
uppdraget ingick även att förtydliga samhällets och enskilda aktörers
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respektive ansvar för barnen under tiden i boendet.

Ett urval av utredningens förslag:

Skyddat boende ska regleras i Socialtjänstlagen.
Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vistas där
och säkerställa barnets rätt till skolgång och hälso- och sjukvård.
Det ska finnas kvalitetskrav för skyddade boenden med krav på
verksamheten om kompetens och bemanning och boendena ska vara
tillståndspliktiga.
Skyddade boenden som ska ta emot barn ska begära registerkontroll
inför anställning.



Artikel från Socialdepartementet

Jämställdhetsmyndigheten
invigdes i Göteborg
Publicerad 12 januari 2018

Fredag den 12 januari invigdes den nya
jämställdhetsmyndigheten i Angered, Göteborg, med tal
av jämställdhetsminister Åsa Regnér, generaldirektör
Lena Ag, landshövding Anders Danielsson och
kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson.
Myndigheten ska bidra till en strategisk, sammanhållen
och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av
jämställdhetspolitiken.
En av myndighetens huvuduppgifter är att öka genomslaget för regeringens
jämställdhetspolitik och göra verklig skillnad i människors liv. Det gäller
regeringens samtliga jämställdhetspolitiska mål: makt och inflytande,
ekonomi, utbildning, hälsa, det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att
mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

─ Myndigheten har varit efterfrågad sedan en lång tid av professionella,
organisationer och enskilda. Det finns ett kontinuerligt och växande behov
av uppföljning, analys, samordning och stöd på jämställdhetspolitikens
område. Det är ett strategiskt och långsiktigt arbete. Vi vill se verkliga
resultat! säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

─ Det känns att fantastiskt att äntligen få komma igång med myndighetens
arbete. Att vi har lokaler I Angered ger oss stora möjligheter – det märkte vi
inte minst i dag när vi träffade elever på Angeredsgymnasiet, säger Lena Ag,
generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten. 

I samband med fredagens invigning besökte jämställdhetsminister Åsa
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Regnér och Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag
Angeredsgymnasiet för samtal med eleverna om jämställdhet, sexuella
trakasserier och våld. Under eftermiddagen gjordes även ett besök på
Familjecentralen i Angered.

Myndighetens uppgift

• Bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt
genomförande av jämställdhetspolitiken.
• Ansvara för uppföljning, analys, samordning och stöd utifrån de
jämställdhetspolitiska målen.
• Samordna den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns
våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och
människohandel för sexuella ändamål.
• Samla och sprida kunskap inom sitt ansvarsområde.
• Pröva frågor om statsbidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors
organisering.
• I övrigt bistå regeringen i jämställdhetspolitiska frågor, t.ex. i det
internationella samarbetet på området.



Artikel från Socialdepartementet

Positiv utveckling – men behov av
långsiktig förändring i social barn-
och ungdomsvård
Publicerad 20 december 2017 Uppdaterad 20 december 2017

Situationen i den sociala barn- och ungdomsvården går
åt rätt håll. Det sker en positiv utveckling och
personalsituationen börjar stabiliseras. Men det behövs
fortsatta krafttag både lokalt och nationellt. Det är några
av de iakttagelser regeringens nationella samordnare
Cecilia Grefve gör i den slutrapport hon den 15
december lämnade till statsrådet Åsa Regnér.
Samordnarens huvudförslag är en reform för att på lång
sikt förändra den sociala barn- och ungdomsvården.
– Jag är väldigt glad över samarbetet med den nationella samordnaren och
det utvecklingsarbete som pågår i kommunerna. Den sociala barn- och
ungdomsvården, som varit eftersatt under många år, har verkligen förts upp
på den politiska agendan både lokalt och nationellt. Nu är det viktigt att
utvecklingsarbetet fortsätter, bland annat genom de nio beslut regeringen har
fattat med utgångspunkt från förslag samordnaren har lämnat under
uppdraget och den förstärkning om femhundra miljoner kronor om året
regeringen gör för den sociala barn- och ungdomsvården. Vi kommer också
analysera de förslag Cecilia Grefve lämnat i slutrapporten, säger Åsa Regnér.

Stimulans och inspiration för utveckling på bästa sätt

Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och
ungdomsvården, Cecilia Grefve, har sedan november 2014 drivit på
utvecklingen så att barn och unga ska få den hjälp och det stöd de behöver.
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Under de tre år uppdraget pågått har Cecilia Grefve stöttat kommunerna i
deras uppdrag att skapa en trygg och säker vård inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Den nationella samordnaren har stimulerat och inspirerat
socialtjänsten att utveckla verksamheter på bästa sätt och möta de
utmaningar som finns.

– Det har varit ett utåtriktat uppdrag med besök i femtio kommuner vid två
olika tillfällen och med dialoger med andra viktiga aktörer så som barn, unga
och vårdnadshavare, barnrättsorganisationer, myndigheter, forskare, fackliga
företrädare och privata vårdgivare, säger Cecilia Grefve.

Barnets och ungdomens reform för en hållbar
framtid

Cecilia Grefves huvudsakliga förslag är Barnets och ungdomens reform –
förslag för en hållbar framtid. Reformförslaget ska leda till en långsiktig
förändring inom den sociala barn- och ungdomsvården.

– Det finns ett uppenbart behov av att belysa den sociala barn- och
ungdomsvården över de lagstiftningsområde som berör barn och unga så att
verksamheterna blir mer sammanhållna för dem de är till för. Belysningen
bör ske genom tvärkunskap så att man dels ser på lagstiftning om barn och
unga, dels tittar på gränserna mellan olika verksamheters huvudmannaskap i
syfte att göra det enklare för barn, unga och deras familjer att få den hjälp de
behöver, säger Cecilia Grefve.

Cecilia Grefve föreslår att reformen organiseras genom en tvärsammansatt
kommitté med företrädare från olika verksamhets- och lagstiftningsområden.
Barn, unga och deras familjer ska ingå tillsammans med företrädare ifrån
nationell, regional och kommunal nivå. Den tvärprofessionella
representationen ska vara bred.  Företrädare från universitet och högskolor
ska medverka så att även utbildningsfrågorna hanteras inom reformen.
Kommittén ska titta på de mellanrum som föreligger mellan olika lagar och
verksamheter och som gör att barn, ungdomar och familjer riskerar att
hamna mellan stolarna.

Oberoende utvärdering av barns behov i centrum

Utöver reformförslaget har den nationella samordnaren presenterat
ytterligare förslag.



För at särskilt säkerställa att barn är delaktiga i den sociala barn och
ungdomsvården föreslår Cecilia Grefve en oberoende utvärdering av
dokumentationssystemet Barns behov i centrum (BBIC). Frågor att fördjupa
sig i förslås bland annat vara om barns och ungas ställning stärkts genom
Socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga och FN:s barnkonvention och om
samarbetet mellan familj, vårdgivare och professionella har förbättrats.

Förstärkning av regeringsbeslutet om Tidiga och
samordnade insatser

Under uppdragets gång har regeringen tidigare beslutat i enlighet med tio
förslag som den nationella samordnaren redan lämnat. Cecilia Grefve
föreslår nu att ett av de förslag som regeringen redan beslutat – Tidiga och
samordnade insatser – förstärks så att även förskolan omfattas i arbetet.



Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet, Justitiedepartementet,
Kulturdepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Utbildningsdepartementet

Regeringen agerar mot sexuellt
våld och trakasserier
Publicerad 15 december 2017

Höstens #metoo-upprop visade på ett kraftfullt sätt att
det finns mer att göra för att bekämpa sexuella
trakasserier och sexuellt våld på arbetsplatser och i
övriga samhället. Regeringen kräver att alla
arbetsgivare tar sitt ansvar för en trygg arbetsmiljö. På
arbetsmiljö- och diskrimineringsområdet finns redan
många verktyg och relevant lagstiftning men kraften och
storleken på uppropen visar att det brister i att följa
regelverken. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
och jämställdhetsminister Åsa Regnér har därför träffat
arbetsmarknadens parter och flera statsråd har haft
särskilda möten med myndighets- och näringslivschefer
för att fokusera på arbetsgivarnas ansvar för att
motverka sexuellt våld och trakasserier.
Vittnesmålen om sexuellt våld och trakasserier på en stor mängd
arbetsplatser och i skolan som kommit fram i spåren av #metoo-rörelsen
bekräftar att mer behöver göras. Regeringen har beslutat om flera insatser
och till de långsiktiga åtgärder mot sexuellt våld och trakasserier som
regeringen redan beslutat om hör förslag om en ny sexualbrottslagstiftning,
den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot
kvinnor, inrättandet av Jämställdhetsmyndigheten, och en nationell
arbetsmiljöstrategi.
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–Tack vare de viktiga uppropen i bransch efter bransch med vittnesmål om
kränkningar och trakasserier har vi flyttat fokus från kvinnors beteende och
utseende till att tala om mäns ansvar. Feministisk politik behövs och arbetet
mot sexualiserat våld och trakasserier har hög prioritet för regeringen.
Jämställdhetsmyndigheten, som startar sin verksamhet i januari, kommer
spela en viktig roll som stöd till myndigheter och organisationer för att
systematiskt uppnå en samhällelig förändring, säger jämställdhetsminister
Åsa Regnér.

– Flera av de vittnesmål som spridits har tydliggjort att det ofta finns en
koppling mellan arbetsvillkor och utsattheten för sexuella trakasserier och
övergrepp. Kriminella handlingar som begås på arbetsplatser ska självklart
alltid anmälas för att hanteras av rättsväsendet. Men utöver straffbara
handlingar vittnar många kvinnor också om en helt oacceptabel arbetsmiljö.
Det är uppenbart att det inte gjorts tillräckligt för att komma tillrätta med
dessa problem, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva
Johansson.

Möten med myndigheter och arbetsmarknadens parter

Med anledning av #metoo-uppropen har regeringen initierat möten om
sexuellt våld och trakasserier med bland annat myndighetschefer,
arbetsmarknadens parter, näringslivschefer och initiativtagarna bakom
uppropen.

Artikel: Möten med myndigheter och arbetsmarknadens parter om sexuellt
våld och trakasserier

Åtgärder mot våld och kränkningar

För att motverka sexuellt våld, trakasserier och kränkningar har regeringen
både pågående och planerade åtgärder. Det handlar om förebyggande
insatser, starkare skydd och stöd, effektivare brottsbekämpning, förbättrad
tillsyn och kunskapshöjande åtgärder.

Artikel: Regeringens samlade åtgärder mot sexuellt våld och trakasserier





Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet, Justitiedepartementet,
Kulturdepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Utbildningsdepartementet

Möten med myndigheter och
arbetsmarknadens parter om
sexuellt våld och trakasserier
Publicerad 15 december 2017

Med anledning av #metoo-uppropen har den svenska
regeringen initierat möten om sexuellt våld och
trakasserier med bland annat arbetsmarknadens parter,
myndighets- och näringslivschefer samt initiativtagarna
bakom uppropen.
De dialogmöten som regeringen har haft med olika aktörer har haft fokus på
arbetsgivarens ansvar för att motverka sexuellt våld och trakasserier och
vilka åtgärder som redan har genomförts. Samtalen har även handlat om
vilka eventuella brister som finns vad gäller lagar och regler och vilka
åtgärder som behöver göras.

Den 6 mars träffade jämställdhetsminister Åsa Regnér representanter
från 65 Me too-upprop på Historiska museet och mottog deras
gemensamma kravlista med sju åtgärdsförslag som rör arbetsliv,
samhälle och skola.

Den 9 november 2017 träffade kulturminister Alice Bah Kuhnke
företrädare för nationalscenerna med anledning av det första svenska
uppropet #tystnadtagning. Statsrådet har även haft möte med
Diskrimineringsombudsmannen och dialoger med ett antal aktörer inom
kultursektorn.

Den 23 november träffade justitieminister Morgan Johansson och
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jämställdhetsminister Åsa Regnér cheferna för Polismyndigheten,
Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Brottsförebyggande rådet. 

Pressmeddelande: Morgan Johansson och Åsa Regnér bjuder in
myndighetschefer för att diskutera sexuella trakasserier 

Den 24 november träffade ministern för högre utbildning och forskning
Helene Hellmark Knutsson generaldirektörerna för
Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet samt
Vetenskapsrådet med anledning av #akademiuppropet Statsrådet har
även haft möte med expertgruppen för jämställdhet i högskolan.

Den 30 november träffade utbildningsdepartementets statsråd Gustav
Fridolin, Helene Hellmark Knutsson och Anna Ekström företrädare för
skoluppropen #tystiklassen, #räckupphanden och #ickegodkänt
tillsammans med representanter från elevorganisationerna, civilväsendet,
skolväsendets fackliga organisationer och skolmyndigheterna.

Den 30 november samlade bostadsminister Peter Eriksson företrädare
för byggbranschen. Statsrådet bjöd även in initiativtagarna till uppropet
#sistaspikenikistan.

Artikel: Byggbranschen agerar för att stoppa kränkningar och övergrepp

Den 8 december träffade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och
jämställdhetsminister Åsa Regnér arbetsmarknadens parter samt
myndighetscheferna på Arbetsmiljöverket och
Diskrimineringsombudsmannen.

Artikel: Möte med anledning av #metoo: "Tillämpningen av regler och
det förebyggande arbetet måste bli bättre"

Den 11 december träffade jämställdhetsminister Åsa Regnér
initiativtagarna till uppropen i olika branscher för #metoo

Artikel: #MeToo-uppropen på Rosenbad för att tala med regeringen
Näringsminister Mikael Damberg har kallat samtliga ordföranden i
statliga bolag till möten den 15 och 18 januari.

 



Artikel från Socialdepartementet

#MeToo-uppropen på Rosenbad
för att tala med regeringen
Publicerad 15 december 2017

Under måndagseftermiddagen den 11 december
samlades flera av de svenska #MeToo-uppropen på
Rosenbad för att träffa jämställdhetsminister Åsa
Regnér. Under det två timmar långa mötet lyftes flera av
de strukturella jämställdhetsproblem som uppropen
pekat ut, samt förslag på hur regeringen kan ta arbetet
vidare.
Totalt deltog 21 upprop, bland annat journalisternas, teknikbranschens,
skolpersonalens och juristernas. Vissa upprop fanns inte representerade och
nya har hunnit uppstå mellan att inbjudan skickades ut och att mötet hölls.
Därför kommer synpunkter och förslag samlas in från övriga upprop i andra
former.

– Att mötas på det här sättet är viktigt för att vi som regering ska kunna
tillvarata och förvalta de berättelser som uppropen delat med sig av. Vi är en
feministisk regering och arbetet för att uppnå jämställdhet är avgörande.
Många initiativ är redan på gång, till exempel Jämställdhetsmyndigheten som
öppnar i januari och som kommer få i uppdrag samla och sprida kunskap om
sexuella trakasserier. Mötet i dag är alltså en del av ett mycket större arbete
som vi tar på största allvar, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Gemensamt för uppropen på plats var synen på att sexuella trakasserier och
övergrepp handlar om en övergripande struktur där kvinnor har mindre makt
och tas på mindre allvar. Frågan om arbetsgivarnas ansvar stod i centrum,
och flera av uppropen lyfte hur det kostar för lite att som arbetsgivare låta
sexuella trakasserier fortgå på arbetsplatsen. Att som kvinna ha en osäker
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anställning eller befinna sig i en miljö där karriärutvecklingen hänger på att
hålla sig väl med arbetsgivare och chefer, som i värsta fall själva är förövare,
bidrar till ett klimat där få vågar anmäla. Därför föreslog flera på plats att
sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatser borde kunna anmälas till
en oberoende part med tydligt ansvar för arbetsmiljö, och inte bara till
polisen för brottsutredning. Arbetsplatser som ofta anmäls bör granskas och
hållas till svars, sanktionsmöjligheter bör övervägas.

Utöver diskussionerna om arbetsmiljö och arbetsgivaransvaret lyftes också
bland annat frågor om sexualbrottens preskriptionstid och kunskapshöjande
insatser.

– Jag kommer ta med mig alla dessa tankar och förslag i mitt och regeringens
arbete. Ansvaret för dessa problem är delat, och som regering kan vi göra en
hel del. Andra aspekter av detta behöver hanteras av kommuner, landsting
och arbetsmarknadens parter. Därför hoppas jag att det här samtalet kan
fortsätta, och att alla involverade instanser med makt känner sig berörda,
säger Åsa Regnér.

Under fredagen den 8 december träffade Åsa Regnér tillsammans med
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson arbetsmarknadens parter för ett
möte om #MeToo. I januari har också styrelseordförandena i de statliga
bolagen kallats till ett möte med jämställdhetsministern och näringsminister
Mikael Damberg.



Artikel från Socialdepartementet

Tillgänglighet och digital hälsa på
ministerrådsmöte
Publicerad 12 december 2017

När ministrarna för sysselsättning, socialpolitik,
konsument- och hälsofrågor träffades i Bryssel 7-8
december enades de om en allmän inriktning om ett
förslag om tillgänglighet för produkter och tjänster för
personer med funktionsnedsättning. Rådet kunde också
enas om delar av förordningen om de sociala
trygghetssystemen.

Beslut om tillgänglighet

Ministrarna enades om en allmän inriktning om direktivet om tillgänglighet
för produkter och tjänster. Syftet med direktivet är att underlätta för
personer med funktionshinder att få tillgång till produkter och tjänster och att
bli mer aktiva i samhället. Direktivet omfattar bland annat elektroniska
kommunikationstjänster, e-handel, e-böcker och olika transport- och
banktjänster.

Nästa steg är att inleda förhandlingar med Europaparlamentet, rådet och EU-
kommissionen.

Samordning av de sociala trygghetssystemen

Rådet kunde komma överens om vissa delar i förordningen om samordning
av de sociala trygghetssystemen i EU. De delar ministrarna kom överens om
handlar om förmåner vid långvarigt vårdbehov och familjeförmåner.

Digital hälsa och alkoholpolitiken

https://www.regeringen.se/


Hälsoministrarna träffades 8 december och antog rådsslutsatser om digital
hälsa och om gränsöverskridande och vissa alkoholpolitiska frågor.

Rådsslutsatserna om digital hälsa berör områden som patienters och
medborgares rättigheter att få ta del av sina egna data. Rådsslutsatserna om
gränsöverskridande frågor i alkoholpolitiken tar bland annat upp förslag som
handlar om handel, prissättning, marknadsföring och produktinformation av
alkoholhaltiga drycker.

Ambassadör Åsa Webber representerade regeringen på rådsmötet.

Producerat av EU-representationen



Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet

Möte med anledning av #metoo:
”Tillämpningen och det
förebyggande arbetet måste bli
bättre”
Publicerad 08 december 2017

På fredagen träffade arbetsmarknads- och
etableringsminister Ylva Johansson och
jämställdhetsminister Åsa Regnér arbetsmarknadens
parter med anledning av uppropen #metoo. Syftet med
mötet var att diskutera tillgängliga verktyg, samverkan
och hur arbetet mot sexuella trakasserier kan förstärkas
genom arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna.
– Under de senaste veckorna har kvinnors erfarenheter av övergrepp och
sexuella trakasserier kommit upp till ytan. I bransch efter bransch har
kvinnor vittnat om kränkande och diskriminerande beteenden som både
påverkat kvinnors liv, yrkesliv och karriärer negativt. Det är inte acceptabelt,
säger Åsa Regnér.

Med på mötet fanns LO, TCO, Saco, SKL, Svenskt Näringsliv och
Arbetsgivarverket. Även Arbetsmiljöverket och
Diskrimineringsombudsmannen deltog i mötet.

– Staten och arbetsmarknadens parter har ett delat ansvar för regleringen av
vår arbetsmarknad och för arbetsmiljön. Flera av de vittnesmål som spridits
har tydliggjort att det ofta finns en koppling mellan arbetsvillkor och
utsattheten för sexuella trakasserier och övergrepp. Kriminella handlingar
som begås på arbetsplatser ska självklart alltid anmälas för att hanteras av
rättsväsendet. Men utöver rena lagöverträdelser vittnar många kvinnor också
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om en helt oacceptabel arbetsmiljö. Det är uppenbart att det inte gjorts
tillräckligt för att komma tillrätta med dessa problem, säger Ylva Johansson.

Under mötet diskuterades bland annat hur arbetsmarknadens parter kan
agera för att förändra situationen och hur arbetet mot sexuella trakasserier
kan förstärkas i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser.

– Mitt intryck är att parterna tar metoo-vrålet på stort allvar. Det som
efterfrågas nu är inte i första hand nya eller fler regler. Det är tillämpningen
och det förebyggande arbetet som måste bli bättre. Jag har höga
förväntningar både på parterna och våra myndigheter att nu fortsätta arbetet
med dessa frågor för att det ska bli förändring i verkligheten. Inte minst är
det lokala arbetsmiljöarbetet avgörande, säger Ylva Johansson.

– Vi avser nu att fortsätta den här dialogen i det dialogforum om
arbetsmiljöfrågor som finns inrättade sedan ungefär två år tillbaka, säger
Ylva Johansson.



Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet

Bättre tillgänglighet för människor
med funktionsbegränsningar
Publicerad 06 december 2017

EU-ländernas ministrar för sysselsättning, socialpolitik,
konsument- och hälsofrågor träffas 7-8 december i
Bryssel. De ska bland annat komma överens om en
allmän inriktning om tillgänglighet för produkter och
tjänster för personer med funktionsnedsättning.
Ministrarna väntas även fatta beslut om viss
samordning av de sociala trygghetssystemen. Mötets
andra dag kommer att fokusera på hälsofrågor.

Beslut om tillgänglighet

Ministrarna kommer att besluta om en allmän inriktning om direktivet om
tillgänglighet för produkter och tjänster. Avsikten med direktivet är att göra
det möjligt för personer med funktionsnedsättning att bli mer aktiva i
samhället.

Regeringen anser att det är viktigt att öka tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning i Sverige och EU.

Samordning av de sociala trygghetssystemen

Ministrarna kommer att besluta om en allmän inriktning om förmåner vid
långvarigt vårdbehov och familjeförmåner. Förslaget är en översyn av
förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen i EU.

Regeringen står bakom att ändringarna utvecklar och moderniserar
samordningen av föräldraförmåner som ersätter inkomstbortfall.
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För regeringen är det i frågan om förmåner vid långvarigt vårdbehov ett
villkor att inga ytterligare förmåner omfattas av förordningen eller ska kunna
betalas ut vid bosättning i annat EU-land.

Digital hälsa och alkoholpolitiken

När hälsoministrarna träffas 8 december väntas de anta slutsatser om digital
hälsa och om gränsöverskridande och vissa alkoholpolitiska frågor.

I utkastet till rådsslutsatser om digital hälsa berörs områden som patienters
och medborgares rättigheter att få ta del av egna data. Förslaget till
rådsslutsatser om gränsöverskridande aspekter i alkoholpolitiken lyfter bland
annat fram förslag att hantera skadligt alkoholintag som utöver det sociala
området även berör handel, prissättning, marknadsföring och
produktinformation.

Regeringen kan ställa sig bakom rådsslutsatserna.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson representerar
Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen



Artikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér om de egna
ansvarsområdena
Publicerad 23 november 2017

–Funktionshinderspropositionen behandlas i Riksdagen
den 30 november. I Regeringskansliet arbetar vi nu
därför med att förbereda de uppdrag som föreslås i
propositionen. Bland annat förbereder
Regeringskansliet nu ett kommittédirektiv för att kunna
tillsätta den utredning regeringen föreslagit i
propositionen. Det berättade statsrådet Åsa Regnér när
hon den 13 november träffade
Funktionshindersdelegationen för årets sista möte.

Regeringen har bjudit in till Sakråd

Åsa Regnér berättade också om det sakråd Socialdepartementet bjudit in till
om FN:s rekommendationer till Sverige gällande FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

–Sakrådet innebär en möjlighet för regeringen att hämta in kunskap och
synpunkter inför det fortsatta arbetet med rekommendationerna och därmed
höja kvaliteten i regeringens underlag, sa Åsa Regnér.

Statsråden redogjorde för regeringens olika
verksamhetsområden

Vid mötena med Funktionshindersdelegationen brukar Åsa Regnér bjuda in
statsråd från andra departement som får berätta om sina ansvarsområden.
Vid mötet den 13 november deltog statsrådet Ylva Johansson för att tala om
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arbetsmarknadsfrågor. Samtalet med Ylva Johansson kom bland annat att
handla om begreppet nedsatt arbetsförmåga, staten som föredöme, statistik,
arbetsmarknadens parters ansvar och roll, ungas möjligheter till jobb i
relation till frågan om assistans, arbetslivstolkning, behov av att initiera
dialog, framtagande av konkret handlingsplan för offentliga verksamheter,
offentlig upphandling som verktyg och långsiktiga insatser mot
diskriminering på arbetsmarknaden.

Mötet hann också fördjupa sig i ämnet möjlighet till arbete för personer med
funktionsnedsättning. Regeringen hade nämligen bjudit in utredaren Jan-Erik
Nyberg som berättade om innehållet i sin rapport ”Se förmågan!”

Dessutom passade Åsa Regnér på att tala om sina ansvarsområden utöver
funktionshindersfrågorna: jämställdhetspolitik, äldrepolitik, individ- och
familjeomsorg och barnrättspolitik.

Nästa möte med Funktionshindersdelegationen och regeringen genomförs
den 5 mars 2018.



Artikel från Statsrådsberedningen

Sverige tar europeiskt ledarskap
för rättvisa jobb och tillväxt
Publicerad 16 november 2017

Statsminister Stefan Löfven och Europeiska
kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker är
tillsammans värdar för toppmötet i Göteborg 17
november. Där möts EU:s stats- och regeringschefer,
arbetsmarknadens parter och andra viktiga aktörer. Lars
Danielsson, chef för Sveriges EU-representation och
Åsa Webber, biträdande chef, deltar båda i toppmötet.
- Det här toppmötet är ett unikt tillfälle för EU-ledarna att lyfta frågor som är
avgörande för att skapa ett mer socialt Europa, säger Åsa Webber och
fortsätter:

- För oss svenskar är det ju till exempel så att dialogen mellan
arbetsmarknadens parter är nästan en del av vårt DNA. Det som vi måste
diskutera är gemensamma utmaningar och möjliga lösningar som samtidigt
respekterar att EU-länderna har olika system och traditioner.

På mötet får EU-ledarna också tillfälle att tillsammans diskutera hur vi möter
de utmaningar och den potential som automation och digitalisering för med
sig till arbetsmarknaden.

Toppmötet består av tre parallella sessioner:

1) Tillgång till arbetsmarknaden
2) Rättvisa jobb och villkor på arbetsmarknaden
3) Underlätta övergångar mellan jobb

Sedan kommer också den nyligen överenskomna Europeiska pelaren för
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sociala rättigheter att formellt skrivas under. Därefter träffas EU-ledarna för
att diskutera hur både kultur och utbildning kan bidra till ett socialt
sammanhållet Europa.

- Slutsatserna av mötet i Göteborg kommer att vara en viktig grund för
arbetet i Europeiska rådet och bidra till ett förstärkt fokus på de sociala
frågorna i EU-samarbetet, säger Lars Danielsson.

Det sociala toppmötet är det första tillfället för EU-ledarna att ta upp
frågorna på den särskilda så kallade ledardagordningen, som Europeiska
rådets ordförande Donald Tusk aviserade i oktober.

- Det här mötet är av stor vikt eftersom dagordningen syftar till att skynda på
lösningar för frågor som är avgörande för Europa. Resultaten av det sociala
toppmötet i Göteborg står högt på dagordningen och kommer att följas upp
av redan om några veckor av EU-ledarna på nästa Europeiska råd, 14-15
december, förklarar Lars Danielsson.

Livesändningarna från det sociala toppmötet i Göteborg, 17 november, kan
följas på www.socialsummit17.se.



Artikel från Socialdepartementet

EU-ministerkonferens i Göteborg
om hur jämställdhet bidrar till
rättvisa jobb och tillväxt
Publicerad 09 november 2017

Den 8 november var jämställdhetsminister Åsa Regnér
värd för en högnivåkonferens i Göteborg med fokus på
hur jämställdhet bidrar till rättvisa jobb och tillväxt. På
plats deltog ett antal av EU:s jämställdhetsministrar,
företrädare för EU-institutionerna, arbetsmarknadens
parter, det civila samhället och forskare. Under
konferensen var även en pressträff med Åsa Regnér,
Frankrikes jämställdhetsminister Marlène Schiappa,
Estlands arbetsmarknads- och hälsominister Jevgeni
Ossinovski och Dr. Ralf Kleindiek, statssekreterare hos
Tyskland minister för familjefrågor.
Slutsatserna från diskussionerna ska bidra till det sociala toppmötet den 17
november där EU- kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och
statsminister Stefan Löfven står som värdar.

- Vi kan inte uppnå ett socialt Europa utan jämställdhet. Jämställdhet är en
grundläggande rättighet men det är också en förutsättning för ekonomisk
tillväxt, väl fungerande arbetsmarknad och välfärd, sa jämställdhetsminister
Åsa Regnér i sitt inledande tal efter en videohälsning från statsminister
Stefan Löfvén.

Konferensen var indelad i sessioner som inleddes med ett tal följt av en panel
med ministrar, arbetsmarknadens parter, experter och det civila samhället.
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Jämställdhet – nyckel till tillväxt
Jämställdhet – en nyckel till rättvisa jobb
Balans i arbetslivet – en nyckel till jämställdhet
Slutsatser: Integrera jämställdhet i det sociala toppmötet för rättvisa jobb
och tillväxt

Program, bakgrundsinformation och deltagarlista

- Efter att ha tagit del av tankar och idéer i dagens diskussioner är det ännu
tydligare för mig att jämställdhet måste upp på högsta nivå på EU: s politiska
agenda. Resultatet av diskussionerna är ett värdefullt medskick och ett starkt
budskap till det sociala toppmötet och våra stats- och regeringschefer om hur
jämställdhet kan bidra till rättvisa jobb och tillväxt, sa jämställdhetsminister
Åsa Regnér i sina avslutande kommentarer.

Under mötet användes hashtagen # jämställdhetsarbete17 och
# socialsummit17 i sociala medier.

Ministrar i dialog med medborgare i Angered

Ett socialt Europa måste också skapas i nära dialog med sina medborgare. I
slutet av dagen hade jämställdhetsminister Åsa Regnér ett öppet forum i
Angered i Göteborg. Tillsammans med den estniska hälso- och
arbetsministern Jevgeni Ossinovski fick de deltagande medborgarna berättat
om dagens konferens, följt av en diskussion med deltagarna om hur
jämställdhet kan bidra till rättvisa jobb och tillväxt.



Artikel från Socialdepartementet

Socialdepartementet startar
nyhetsbrev om
jämställdhetspolitiken
Publicerad 07 november 2017 Uppdaterad 06 november 2017

Socialdepartementet startar ett nyhetsbrev för
jämställdhetspolitiken för att samlat informera
myndigheter, kommuner, landsting, länsstyrelser,
civilsamhället men även allmänheten om beslut och
satsningar. Det första nyhetsbrevet har fokus på arbetet
mot mäns våld mot kvinnor och jämställdhetsminister
Åsa Regnér kommenterar i en filmad intervju
kampanjen #metoo. Möt också
Jämställdhetsmyndighetens tillträdande generaldirektör
Lena Ag som ger sin syn på vad som krävs för att nå
framgång i jämställdhetsarbetet.
Läs det första nyhetsbrevet om jämställdhetspolitiken.

Välkommen att prenumerera på framtida nyhetsbrev via länken eller längst
ner i nyhetsbrevet.
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Artikel från Socialdepartementet

Svensk jämställdhet i topp
Publicerad 11 oktober 2017

Återigen hamnar Sverige på första plats när European
Institute for Gender Equality, EIGE, rankar
jämställdheten i EU. När årets ranking presenterades
var barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
inbjuden för att berätta om den svenska vägen till att
kunna erbjuda flickor och pojkar och kvinnor och män
EU:s mest jämställda möjligheter.
- Att vi har lyckats komma så här långt är resultatet av ett politiskt ledarskap
som drivit ett systematiskt arbete under lång tid och som sett till att förankra
frågorna över partigränserna.

Svensk jämställdhet har med andra ord inte växt fram av sig själv men inte
heller en generellt sett positiv attityd har varit tillräckligt. Åsa Regner pekade
särskilt ut tre konkreta faktorer som varit helt avgörande för framgångarna.

- Att samarbeta med organisationer som driver jämställdhetsfrågor har varit
och fortsätter att vara oerhört viktigt. Utvecklingen av välfärdsstaten lade
med 1970-talets jämställdhetsinriktade reformer en stabil grund inte minst
genom att införa föräldraförsäkring och sambeskattning. Och för det tredje
så handlar det förstås om att tillföra resurser till sektorer som äldre- och
barnomsorg, förklarade Åsa Regner, när hon kommenterade arbetet bakom
den svenska topplaceringen.

Åsa Regnér beklagade att reformer som Sverige genomförde för länge sedan
fortfarande ses som kontroversiella i många EU-länder. Hon påpekade också
att EU behöver en jämställdhetsstrategi.

- Vi behöver göra mer för att få resultat. Jag uppmanar därför EU-
kommissionen att komma med ett strategiförslag som kan sätta press på EU:s
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alla medlemsländer.

Trots topplaceringen avser inte Åsa Regnér att slå av på takten i regeringens
jämställdhetsarbete.

- Jag sitter i världens första feministiska regering och vi har satt upp ett mål
om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv.
Där är vi inte än.

Sverige toppar EU:s jämställdhetsindex för 2017 framför Danmark, Finland
och Nederländerna. Indexet presenterades under en konferens arrangerad av
det europeiska jämställdhetsinstitutet European Institute for Geneder
Equality.

EIGE:s jämställdhetsindex mäter utvecklingen inom jämställdhetsområdet
över en tioårsperiod mellan åren 2005 och 2015. Indexet mäter utvecklingen
fördelat över sex områden: arbetsmarknad, hälsa, tid, ekonomi, utbildning
och makt. Det högst möjliga indexet är 100. EU:s genomsnitt är 66,2. Sverige
får 82,6 poäng och toppar därmed listan före Danmark och Nederländerna.

I det sammalagda indexet hamnar Grekland, Ungern och Slovakien sist men
flera länder tar i år stora kliv framåt inom området makt med fler kvinnor på
beslutsfattande positioner.

Indexet presenterades av EIGE vid en konferens i Europeiska rådets
byggnad i Bryssel där Åsa Regnér framträdde med flera andra talare, bland
annat EU:s kommissionär för rättsliga frågor, konsumentfrågor och
jämställdhet, Vera Jurova.



Artikel från Socialdepartementet

Budget, toppmöte och
kunskapslyft i fokus för
barnrättsdelegationen
Publicerad 28 september 2017

Budgetsatsningar med fokus på barn, internationellt
toppmöte i Stockholm i februari och kunskapslyft för
barnets rättigheter var några av de frågor som stod i
fokus när barnrättsdelegationen träffades för fjärde
gången i ordningen.
Barnrättsdelegationens ordförande, statssekreterare Pernilla Baralt hälsade
välkomna när barnrättsdelegationen hade möte den 20 september.
- Dialogen med er är mycket viktig för oss och för barnrättspolitiken, men
nätverket är också värdefullt i sig självt. De tvärsamarbeten som vi vet
pågår, och som fortgående kommer att initieras är oerhört värdefulla.

Satsningar med fokus på barn i budgetpropositionen

Pernilla Baralt berättade vidare om höstens budgetproposition som just
lämnats till riksdagen.
- Det är mycket glädjande att regeringen nu levererat en budget med ett
starkt barnperspektiv. Vi gör flera satsningar som ska gynna barn och unga.

(Läs mer om dessa satsningar i faktarutan längre ner på sidan).

Förebygga våld mot barn och kunskapsspridning om
rättigheterna

Vad gäller barnrättspolitiken avser regeringen att nästa år särskilt fokusera
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på och arbeta med utsatta barn och skydd för barn mot våld,
människohandel, exploatering och sexuella övergrepp – såväl nationellt som
internationellt.
- Här har vi en mycket tät dialog med Justitiedepartementet. Det handlar dels
om lagstiftning och dels om kompetens. Att vi nu har en process i
Regeringskansliet för att göra barnkonventionen till lag underlättar dessa
diskussioner, berättade Pernilla Baralt.
- Vi kommer också att följa upp effekten av uppdragen till
Barnombudsmannen kring kunskapslyftet, samt se över strukturen för ett
långsiktigt stöd till kommuner och landsting i frågor som rör barnets
rättigheter.

End Violence Against Children Solutions Summit

I nästa informationspunkt berättade Pernilla Baralt att Sverige som
föregångsland i det globala partnerskapet mot våld mot barn, ska stå värd för
"Solutions Summit" i Stockholm 14-15 februari nästa år. Målgruppen är
regeringar, internationella organisationer och andra högnivåaktörer som
arbetar för att eliminera alla former av våld mot barn. Sammankomsten sker i
samarbete mellan den svenska regeringen, det globala partnerskapet mot
våld mot barn, FN-organ, WePROTECT Global Alliance, civilsamhälle och
näringsliv och fokus är att våld mot barn ska upphöra, och framför allt – hur
det kan förebyggas.
- Vår förhoppning är att detta ska få spridning i landet, och att vi kan arbeta
med frågorna även på kommunal nivå. Detta går ju till exempel att koppla till
arbetet med Agenda 2030, där kommunerna har ett ansvar. Regeringen
kommer att ha en dialog med SKL om lokala arrangemang. Vi vill gärna veta
mer om hur ni vill och kan bidra till detta och vill be er att fundera tills vi
föreslår att vi ses nästa gång i december, sa Pernilla Baralt.

Status i processen - barnkonventionen till lag

Pernilla Baralt delgav även status i processen med att göra barnkonventionen
till lag. Lagrådsremissen beslutades av regeringen den 6 juli och yttrandet
från Lagrådet har inkommit. Dessa synpunkter analyseras nu av regeringen.
- Vi är måna om att hantera lagrådets synpunkter på bästa sätt och vill att
detta ska bli så bra som möjligt. Vi har stor respekt för de frågor som finns,
men står samtidigt fast vid uppfattningen att fördelarna med inkorporering
överväger nackdelarna. Vårt angreppssätt är att fortsätta arbeta med
vägledningar och kunskapslyft. Målet är att barnkonventionen ska vara
inkorporerad i svensk lag 2020. Dessutom fortsätter transformeringsarbetet -



principen om barnets bästa som ett tillvägagångssätt behöver få ökat
genomslag i beslutsprocesser som rör barn.

Kunskapslyftet: Barnombudsmannen och
Migrationsverket

Delegationen fick sedan genom Janna Törneman och Karin Sjömilla
Fagerholm sedan ta del av Barnombudsmannens arbete med Kunskapslyftet,
och om hur det fungerar i praktiken på Migrationsverket via Sofia Sjöö.

 



Artikel från Socialdepartementet

Inbjudan till informationsmöte med
anledning av Sveriges rapport till
Europarådet gällande
Istanbulkonventionen
Publicerad 27 september 2017

Med anledning av Sveriges rapport till Europarådet
gällande Konventionen om förebyggande och
bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet
(Istanbulkonventionen) bjuder statssekreterare Pernilla
Baralt in till ett öppet möte med intresserade
civilsamhällesorganisationer den 25 oktober.
Istanbulkonventionen ratificerades av Sverige 2014. I september 2017
skickade Sverige sin första rapport till Europarådet om genomförandet av
konventionen. Under mötet vill vi informera om Sveriges rapportering och
hur fortsättningen för granskningsprocessen ser ut. Vi kommer även att
berätta om de möjligheter som finns att ge synpunkter under den kommande
granskningsprocessen.

När: Onsdagen den 25 oktober 2017 kl. 13:00–14:30.
Plats: Regeringskansliet, Stockholm, lokal meddelas senare.
Anmälan: Senast fredagen den 20 oktober kl. 13:00 till Eva Rod via e-
post eva.rod@regeringskansliet.se Vänligen ange namn och organisation
i anmälan.

I mån av plats hoppas vi kunna ta emot alla som är intresserade, men skriv
gärna prioritetsordning i anmälan om organisationen vill skicka mer än en
representant till mötet. En bekräftelse med aktuell plats skickas ut efter sista
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anmälningsdagen. Observera att legitimation behöver uppvisas vid entrén.
Välkomna!

Pernilla Baralt
Statssekreterare hos Åsa Regnér



Artikel från Socialdepartementet, Statsrådsberedningen

Möte med Pensionärskommittén
Publicerad 25 september 2017

Pensionärsorganisationerna har en lång och aktiv
tradition i svensk folkrörelse. I dag besökte statsminister
Stefan Löfven Pensionärskommittén som är ett forum
för överläggningar mellan regeringen och
representanter för organisationer som företräder
pensionärerna. Regeringens pensionärskommitté
träffas fyra gånger per år tillsammans med äldreminister
Åsa Regnér på Socialdepartementet.
På dagens möte tog man upp regeringens budgetsatsningar som rör äldre. Det
handlar om sänkt pensionärsskatt, höjt bostadstillägg och tandvårdsbidrag
samt förebyggande arbete mot fallolyckor. Välkomna satsningar i
regeringens arbete med att utveckla välfärden.

Sedan tidigare finns en rekordstor satsning på mer personal som ska ge ökad
trygghet och kvalité inom äldreomsorgen. Det är en bemanningssatsning på
sju miljarder från 2015-2018.
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Artikel från Socialdepartementet

Reformer inom
jämställdhetsområdet -
budgetpropositionen för 2018
Publicerad 20 september 2017 Uppdaterad 20 september 2017

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2018 en rad
förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige.
Här kan du läsa om förslagen inom politikområdet
Jämställdhet. Budgetpropositionen är en
överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet.
Förslagen presenteras i utgiftsområde 13, Jämställdhet och nyanländas
etablering.

Flerårig satsning mot hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen avser att genomföra en samlad, flerårig satsning för att förebygga
och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck som omfattar åtgärder för
100 miljoner kronor 2018 samt 57 miljoner kronor årligen 2019-2020.
Regeringen planerar uppdrag till länsstyrelser och andra myndigheter, stöd
till lokalt arbete samt till förebyggande verksamhet. Satsningen är inom
ramen för regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Artikel: Flerårig satsning mot hedersrelaterat våld och förtryck

Anslag till nya Jämställdhetsmyndigheten

Den jämställdhetsmyndighet som regeringen har beslutat att inrätta den 1
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januari 2018 i Göteborg kommer att bidra till en strategisk, sammanhållen
och hållbar styrning samt ett effektivt genomförande av
jämställdhetspolitiken. För år 2018 får myndigheten ett anslag på 80 miljoner
kronor.



Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad trygghet och
välfärd i budgetpropositionen 2018
Publicerad 20 september 2017 Uppdaterad 20 september 2017

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2018 en rad
förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige.
Här kan du läsa om förslagen inom
Socialdepartementets ansvarsområden.
Pressmeddelande: Välfärdssatsningar i höstbudgeten

Barnets rättigheter

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9, hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Högnivåmöte om att eliminera våld mot barn

I februari 2018 kommer Sverige att vara värd för Solutions Summit, ett
högnivåmöte för regeringar, internationella organisationer och övriga aktörer
som arbetar för att eliminera alla former av våld mot flickor och pojkar.
Mötet är en del av det Globala partnerskapet, som Sverige ingår i, och som
startats på initiativ från UNICEF och WHO.

Funktionshinder

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9, hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Höjd schablonersättning för assistansersättning
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Regeringen avser räkna upp schablonbeloppet för assistansersättning med
1,5 procent. Det är en högre uppräkning än det var för 2017 då schablonen
höjdes med 1,05 procent.

Förbättrad tolktjänst i arbetslivet

Regeringen satsar på ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet. Syftet är
att stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är
döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel. För ändamålet avser regeringen
anslå 15 miljoner kronor om året för åren 2018 till 2020.

Jämställdhet

Ta del av samtliga satsningar inom jämställdhetsområdet här:
Reformer inom jämställdhetsområdet i budgetpropositionen 2018. 

Förslagen finns presenterade i utgiftsområde 13, Jämställdhet och nyanlända
invandrares etablering.

Flerårig satsning mot hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen avser att genomföra en samlad, flerårig satsning för att förebygga
och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck som omfattar åtgärder för
100 miljoner kronor 2018 samt 57 miljoner kronor årligen 2019-2020.

Artikel: Regeringen gör flerårig satsning mot hedersrelaterad våld och
förtryck

Anslag till nya Jämställdhetsmyndigheten

Den jämställdhetsmyndighet som regeringen har beslutat att inrätta den 1
januari 2018 i Göteborg kommer att bidra till en strategisk, sammanhållen
och hållbar styrning samt ett effektivt genomförande av
jämställdhetspolitiken. För år 2018 får myndigheten ett anslag på 80 miljoner
kronor.

Socialförsäkringar

Ta del av samtliga satsningar inom socialförsäkringsområdet här:  Reformer
inom Socialförsäkringsområdet - budgetpropositionen 2018



Förslagen nedan finns presenterat i utgiftsområde 10, Ekonomisk trygghet
vid sjukdom och funktionsnedsättning.

Höjt tak i sjukförsäkringen

Inkomsttaket vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst höjs från sju
och en halv till åtta gånger prisbasbeloppet från och med den 1 juli 2018.

Pressmeddelande: Regeringen höjer taket i sjukförsäkringen

Förbättringar för personer med aktivitets- och sjukersättning

Regeringen föreslår reformer på tre olika områden som förbättrar den
ekonomiska situationen för personer med aktivitets- och sjukersättning. 

Pressmeddelande: Regeringen stärker den ekonomiska tryggheten för
personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Förslag om sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut

Förslaget syftar till att sjukskrivna inte ska behöva få sin ersättning indragen
retroaktivt.

Förslaget innebär att:
• Ett ärende om sjukpenning ska inte få avgöras till den försäkrades nackdel
utan att han eller hon har underrättats om innehållet i det kommande beslutet
samt fått tillfälle att yttra sig över det.
• SGI-skydd ska gälla under tid då den försäkrade väntar på ett slutligt
beslut.
• Sjukpenning ska lämnas till dess slutligt beslut har fattats av
Försäkringskassan om sjukpenning har betalats tidigare.

Förslag om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet lagt förslag om åtgärder för
att stimulera och säkerställa att en tidig bedömning av rehabiliteringsbehov
och tidiga insatser för anpassning och rehabilitering på arbetsplatserna sker.
Syftet är att stärka individens möjlighet till rehabilitering.

Förslagen nedan finns presenterat i utgiftsområde 11, Ekonomisk trygghet
vid ålderdom:



Höjt bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägget, det särskilda bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet
förbättras från och med 1 januari 2018. Regeringen satsar 655 miljoner
kronor årligen och 290 000 pensionärer påverkas av höjningen, varav 75
procent är kvinnor.

Pressmeddelande: Bostadstillägget höjs för 290 000 pensionärer

Sänkt skatt för pensionärer

Den 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för 75
procent av alla personer över 65 år. Skattesänkningen omfattar nu 1,5
miljoner personer över 65 år och innebär att 3 av 4 äldre får sänkt skatt
2018.

Pressmeddelande: Sänkt skatt för pensionärer

Förslagen nedan finns presenterat i utgiftsområde 12, Ekonomisk trygghet
för familjer och barn:

Höjt barnbidrag

Regeringen föreslår att barnbidrag och förlängt barnbidrag ska höjas med
200 kronor per månad och barn från 1 mars 2018.

Pressmeddelande: Nu höjer vi barnbidraget och studiebidraget

Nytt åldersdifferentierat underhållsstöd

Regeringen vill höja underhållsstödet för äldre barn, i syfte att stärka de
barnfamiljer som har det tuffast ekonomiskt. Satsningen kommer i två delar
och ska nå både tonåringar över 15 år och barn mellan 11 och 14 år.

Pressmeddelande: Regeringen höjer underhållstödet för äldre barn ytterligare

Sjukvård

Ta del av samtliga satsningar inom sjukvårdsområdet här:
Reformer inom sjukvårdsområdet budgetpropositionen 2018



Förslagen nedan finns presenterat i utgiftsområde 9, Hälsovård, sjukvård och
social omsorg.

Patientmiljard - skärpt vårdgaranti i primärvården och
patientkontrakt

Regeringen vill stödja införandet av en skärpt vårdgaranti inom primärvården
och därmed förbättra tillgängligheten för patienterna. En miljard tillförs
årligen 2018-2021. Den så kallade patientmiljarden ska också stödja
införandet av patientkontrakt, för en mer sammanhållen plan över
inplanerade vårdinsatser. Det är särskilt viktigt för patienter med komplexa
vårdbehov och många vårdkontakter.

Goda arbetsvillkor och utvecklade arbetssätt för vårdens
personal

Regeringen satsar på att stimulera goda förutsättningar för sjukvårdens
medarbetare och utveckla vårdens verksamheter. När personal får mer tid
för vård och omvårdnad av patienterna stärks patientsäkerheten. Under
2018–2021 tillförs två miljarder kronor årligen för detta ändamål.

Stärkt förlossningsvård

För att möta problem och brister i förlossningsvården föreslår regeringen att
den nuvarande satsningen utökas och förlängs med en miljard kronor årligen
fram till 2022.

Pressmeddelande: En miljard per år till förlossningsvården

Höjt allmänt tandvårdsbidrag

Regeringen avser att fördubbla det allmänna tandvårdsbidraget från 300
kronor till 600 kronor för gruppen 23-29 år, från 150 till 300 kronor för
gruppen 30-64 år och från 300 kronor till 600 kronor för gruppen 65 år eller
äldre.

Pressmeddelande: Fler ska ha råd att gå till tandläkaren

Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer



För att ingen kvinna ska behöva avstå gynekologisk cellprovtagning av
ekonomiska skäl genomför regeringen en satsning på avgiftsfri
livmoderhalscancerscreening.

Pressmeddelande: Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer

Förbättrad psykisk hälsa

Regeringen gör bedömningen att det finns ett stort behov av att vidga
satsningen inom psykiatri och psykisk hälsa. Regeringen förstärker därför
arbetet med psykisk hälsa med 650 miljoner kronor för 2018 och avser att
stärka arbetet med 1 150 miljoner kronor per år 2019 och 2020.

Förstärkt barnhälsovård

Regeringen vill öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har
sämre hälsa och tandhälsa. För detta avsätts 137 miljoner kronor per år
2018–2020. Medlen ska även användas för att utveckla arbetet med
information och kommunikation om vacciner, för att kunna utöka
vaccinationsgraden. Dessutom avser regeringen fatta beslut om att utöka det
nationella vaccinationsprogrammet för barn med vaccination mot rotavirus.

Pressmeddelande: Stora satsningar på vård och socialtjänst i budgeten

Social omsorg

Ta del av samtliga satsningar inom social omsorg: 
Reformer inom social omsorg i budgetpropositionen 2018

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9, Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Avgiftsfria lovaktiviteter och simskola

Regeringen satsar på kostnadsfria sommarlovsaktiviteteter och kostnadsfria
aktiviteter under skollov. För åren 2018 till 2020 avser regeringen anslå 250
miljoner kronor om året så att kommunerna ska kunna erbjuda kostnadsfria
aktiviteter under skollov.

Pressmeddelande: Miljonstöd till kostnadsfria lovaktiviteter



Stöd till äldre med stora vård- och omsorgsbehov

Multisjuka äldre och äldre med omfattande behov kräver insatser från många
aktörer. Organisationen behöver förändras och vården och omsorgen
samordnas. Regeringen föreslår att 12 miljoner kronor per år avsätts för
insatsen under åren 2018 till 2020.

Förebyggande av fallolyckor

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal
inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. För att
uppnå målet att halvera antalet fallolyckor avser regeringen att utveckla det
förebyggande arbetet.

Stärkt bemanning i sociala barn- och ungdomsvården

Regeringens pågående satsning på stärkt bemanning inom den sociala barn-
och ungdomsvården fortsätter som planerat. Under perioden 2018 till 2020
avser regeringen satsa ytterligare 250 miljoner kronor om året för att stärka
insatser till barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Pressmeddelande: Stora satsningar på vård och socialtjänst i budgeten

Förstärkt anslag för Statens institutionsstyrelse

Under de senaste tre åren har efterfrågan varit mycket hög på vårdplatser på
de särskilda boenden som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). För att
ge SiS förutsättningar att öka kapaciteten avser regeringen stärka
förvaltningsanslaget med 40 miljoner kronor för år 2017, 110 miljoner kronor
för 2018 och 150 miljoner kronor om året för åren 2019 till 2021.

Statlig satsning mot akut hemlöshet

Från 2018 till 2021 stödjer regeringen kommunerna med 25 miljoner kronor
om året för deras arbete mot akut hemlöshet.

Habiliteringsersättning

Regeringen avser från 2018 lämna ett bidrag till kommunerna på 350
miljoner kronor för deras arbete med så kallad Habiliteringsersättning.



Pressmeddelande: Höjd habiliteringssatsning för personer i daglig
verksamhet

 

 



Artikel från Socialdepartementet

Reformer inom området social
omsorg–budgetpropositionen
2018
Publicerad 19 september 2017

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2018 en rad
förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige.
Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet,
vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska
regering. Här kan du läsa om några av förslagen inom
social omsorg. Budgetpropositionen för 2018 är en
överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet.

Avgiftsfria lovaktiviteter och simskola

Regeringen satsar på kostnadsfria sommarlovsaktiviteteter och kostnadsfria
aktiviteter under skollov.

För åren 2018 till 2020 avser regeringen anslå 250 miljoner kronor om året
så att kommunerna ska kunna erbjuda kostnadsfria aktiviteter under skollov.

Det är vanligare att barn med socioekonomiskt svagare bakgrund inte kan
simma. Regeringen avser därför göra det möjligt för kommunerna att erbjuda
kostnadsfri simskola för barn. För detta avser regeringen från 2018 stödja
kommunerna med 300 miljoner kronor om året.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.
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Pressmeddelande: Miljonstöd till kostnadsfria lovaktiviteter

Främja trygghet i hemmet – stöd till en samordnad
vård och omsorg för äldre med stora vård- och
omsorgsbehov

Multisjuka äldre och äldre med omfattande behov kräver insatser från många
aktörer. Organisationen behöver förändras och vården och omsorgen
samordnas. 

I framtiden kommer allt mer vård att utföras utanför sjukhusen och inte
sällan i patientens hem. Det blir därför en utmaning att samordna
landstingens hälso- och sjukvård och kommunernas äldreomsorg.
Kommunerna behöver praktiskt stöd med att införa metoder och arbetssätt
som främjar trygghet i hemmet och utökad samverkan.

Från 1 januari 2018 gäller lagen Samordning vid utskrivning från sjukhus.
Inför ikraftträdandet av lagen behöver rutiner och arbetssätt förändras.

Regeringen föreslår att 12 miljoner kronor per år avsätts för insatsen under
åren 2018 till 2020.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Förebyggande av fallolyckor

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal
inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. För att
uppnå målet att halvera antalet fallolyckor avser regeringen att utveckla det
förebyggande arbetet. 

Arbetet omfattar spridning av kunskap till allmänhet och riskgrupper om vad
kvinnor och män kan göra för att själva undvika en fallolycka. Satsningen
omfattar också spridning av kunskaper och stöd till kommunerna om hur de
kan arbeta för att minska antalet fallolyckor. 

Regeringen föreslår att 13 miljoner kronor avsätts under åren 2018 till 2020
för fortsatt fallpreventivt arbete.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social



omsorg.

Stärkt bemanning och kvalitetsutveckling i barn- och
ungdomsvården

Regeringens pågående satsning på stärkt bemanning inom den sociala barn-
och ungdomsvården fortsätter som planerat. Under perioden 2018 till 2020
avser regeringen satsa ytterligare 250 miljoner kronor om året för att stärka
insatser till barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Förstärkt anslag för Statens institutionsstyrelse

Under de senaste tre åren har efterfrågan varit mycket hög på vårdplatser på
de särskilda boenden som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). Platsbrist
råder. Situationen har försvårat förutsättningarna för SiS att särskilja vården
efter behov.

Den ökade efterfrågan förklaras av det stora antalet ensamkommande barn
som kommit till Sverige. 

För att ge SiS förutsättningar att öka kapaciteten avser regeringen stärka SiS
förvaltningsanslag med 40 miljoner kronor för år 2017, 110 miljoner kronor
för 2018 och 150 miljoner kronor om året för åren 2019 till 2021.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Statlig satsning mot akut hemlöshet

Från 2018 till 2021 stödjer regeringen kommunerna med 25 miljoner kronor
om året för deras arbete mot akut hemlöshet.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.



Artikel från Socialdepartementet

Reformer inom området
funktionshinder –
budgetpropositionen 2018
Publicerad 19 september 2017

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2018 en rad
förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige.
Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet,
vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska
regering. Här kan du läsa om några av förslagen inom
funktionshinderspolitiken. Budgetpropositionen för 2018
är en överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet.

Habiliteringsersättning

Regeringen avser från 2018 lämna ett bidrag till kommunerna på 350
miljoner kronor för deras arbete med så kallad Habiliteringsersättning. För
pengarna ska kommunerna exempelvis kunna införa eller höja en låg
dagpenning som ska uppmuntra kvinnor och män med funktionsnedsättning
att delta i den dagliga verksamheten. Regeringen avser även besluta om ett
tilläggsdirektiv till LSS-utredningen för att se över habiliteringsersättningen.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Pressmeddelande: Höjd habiliteringsersättning för personer i daglig
verksamhet

Höjd schablonersättning för assistansersättning
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Regeringen avser räkna upp schablonbeloppet för assistansersättning med
1,5 procent. Det är en högre uppräkning än den var för 2017 då schablonen
höjdes med 1,05 procent.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Förbättrad tolktjänst i arbetslivet

Regeringen satsar på ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet. Syftet är
att stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är
döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel. För ändamålet avser regeringen
anslå 15 miljoner kronor om året för åren 2018 till 2020.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.



Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad trygghet och
välfärd - budgetpropositionen
2018
Publicerad 01 september 2017 Uppdaterad 15 september 2017

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2018 en rad
förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige.
Här kan du läsa om förslag, som publiceras löpande,
inom Socialdepartementets ansvarsområden.
Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse
mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Nu höjer vi barnbidraget och studiebidraget

Regeringen höjer barnbidraget samt studiebidraget för studerande i främst
gymnasieskolan med 200 kronor. Det är första gången på över 10 år som
bidragen höjs. Med satsningen vill regeringen öka jämlikheten och underlätta
den ekonomiska situationen för Sveriges barnfamiljer.

Pressmeddelande: Nu höjer vi barnbidraget och studiebidraget

Stora satsningar på vård och socialtjänst i budgeten

Regeringen gör flera stora satsningar på vård och socialtjänsten som syftar
till att förbättra barns och vuxnas hälsa samt stärka insatserna gentemot
utsatta grupper. Totalt omfattar satsningarna nästan en miljard kronor för år
2018, respektive nästan 1,5 miljarder år 2019 och 2020.

Pressmeddelande: Stora satsningar på vård och socialtjänst i budgeten
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En miljard per år till förlossningsvården

Den befintliga satsningen på förlossningsvården utökas med en miljard
kronor per år i en femårig satsning, 2018–2022 . Tillskottet ska framför allt
användas till att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön inom
förlossningsvården, för att på så sätt ge en tryggare vård för blivande
föräldrar.   

Pressmeddelande: En miljard per år till förlossningsvården

Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer

Screening för livmoderhalscancer, med gynekologisk cellprovtagning,
kommer att vara avgiftsfritt från och med 2018.

Pressmeddelande: Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer

Regeringen höjer taket i sjukförsäkringen

Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs från 7,5 till 8 prisbasbelopp från och
med den 1 juli 2018. Det innebär en ekonomisk förstärkning för människor
som drabbas av ohälsa.

Pressmeddelande: Regeringen höjer taket i sjukförsäkringen

Fler ska ha råd att gå till tandläkaren

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) dubbleras från och med den 15 april
2018. Höjningen syftar till att fler ska kunna besöka tandvården regelbundet.

Pressmeddelande: Fler ska ha råd att gå till tandläkaren

Sänkt skatt för pensionärer

Regeringen sänker skatten för pensionärer ännu kraftfullare än vad som
tidigare utlovats och fördubblar satsningen för 2018. Skatteklyftan mellan
pensionärer och löntagare tas nu helt bort till 2020.

Pressmeddelande: Sänkt skatt för pensionärer

Satsning med 100 mkr mot hedersvåld och förtryck



Regeringen gör stora satsningar på att bekämpa hedersvåld och förtryck med
investeringar på över 100 miljoner kronor 2018.  

Pressmeddelande: Kraftfulla satsningar på stärkt rättsväsende och ökad
trygghet

Bostadstillägg höjs för 290 000 pensionärer

Regeringen föreslår att bostadstillägget höjs för 290 000 pensionärer med
upp till 470 kronor i månaden från och med nästa år. Enligt förslaget höjs
taket från 5 000 till 5 600 kronor.

Pressmeddelandet: Bostadstillägget höjs för 290 000 pensionärer

Regeringen höjer underhållstödet för äldre barn ytterligare

För att stärka barnfamiljer som har det tufft ekonomiskt föreslår regeringen
att underhållsstödet höjs för äldre barn. Satsningen görs i två delar och riktas
både till tonåringar över 15 år och barn mellan 11 och 14 år.

Pressmeddelande: Regeringen höjer underhållstödet för äldre barn ytterligare

Stärkt ekonomisk trygghet för personer med sjuk- och
aktivitetsersättning

Regeringen föreslår reformer på tre olika områden som förbättrar den
ekonomiska situationen för personer med aktivitets- och sjukersättning.  

Pressmeddelande: Regeringen stärker den ekonomiska tryggheten för
personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Höjd habiliteringsersättning för personer i daglig
verksamhet

Förslag om att 350 miljoner kronor ska skjutas till kommunernas arbete med
att öka motivationen att delta i daglig verksamhet och uppmuntra fler
kommuner att införa habiliteringsersättning.

Pressmeddelande: Höjd habiliteringsersättning för personer i daglig
verksamhet



Miljonstöd till kostnadsfria lovaktiviteter

Regeringen avsätter 250 miljoner kronor per år under en treårsperiod för att
ge fler barn möjlighet till konsnadsfria aktiviteter under skolloven.
Satsningen sker utöver den redan befintliga sommarlovssatsningen på 200
miljoner kronor per år som löper 2016-2019.

Pressmeddelande: Miljonstöd till kostnadsfria lovaktiviteter



Artikel från Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Transportstyrelsens arbete ses
över och skolplikt från sex års
ålder
Publicerad 03 augusti 2017

Regeringen har beslutat att se över Transportstyrelsens
arbete och ger myndigheten två uppdrag.
Grundskoleutredningens förslag om skolstart från sex
års ålder tas vidare till lagrådet. Det var två av
nyheterna som presenterades på pressfikan efter
regeringssammanträdet den 3 augusti.
Statsrådet Ylva Johansson ledde regeringens pressfika där även statsråden,
Gustav Fridolin, Annika Strandhäll, Tomas Eneroth och Åsa Regnér deltog.
Många journalister hade fortsatt frågor kring Transportstyrelsen, frågor som
besvarades av infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, inledde med att
berätta om sysselsättningen som fortsätter att öka och att över fem miljoner
människor i Sverige idag är i arbete, vilket är 226 000 fler än vid förra valet.

Transportstyrelsens arbete ses över

Regeringen ska se över Transportstyrelsens arbete och beslutade i dag att ge
myndigheten två uppdrag. I granskningsuppdraget ska en utredare gå igenom
händelserna som ledde fram till att säkerhetskänslig och av andra skäl
sekretessbelagd information hanterades på ett sätt som strider mot svensk
lagstiftning. I kartläggningsuppdraget ska Transportstyrelsen kartlägga vilka
uppgifter som har hanterats av icke-säkerhetsprövade medarbetare hos
leverantörer och underleverantörer samt vilka av dessa uppgifter som är

https://www.regeringen.se/


säkerhetskänsliga eller av andra skäl sekretessbelagda.

Båda uppdragen ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 31
januari 2018.

Pressmeddelande: Regeringen ser över Transportstyrelsens arbete

Skolplikt från sex års ålder

Regeringen beslutade i dag om en lagrådsremiss att införa skolplikt från sex
års ålder, det vill säga höstterminen då barnet fyller sex år. På så vis vill
regeringen säkerställa en jämlik skola för alla. Ungefär två procent av alla
sexåringar idag går inte i förskola, förskoleklass eller årskurs 1 i skolan. Det
motsvarar cirka 2 000 barn årligen.

- Det är viktigt för de sexåringar som inte går i förskoleklass men också för
förskolans status, sade Gustav Fridolin, utbildningsminister.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas från
höstterminen 2018.

Pressmeddelande: Skolplikt från sex års ålder

3,7 miljoner till sexualupplysning på olika språk

RFSU får 3,7 miljoner kronor av regeringen för att förbättra den sexuella-
och reproduktiva hälsan. Pengarna ska också gå till att sprida kunskap om de
sexuella- och reproduktiva rättigheterna inom samma målgrupp. Det innebär
att regeringen fortsätter stödja det framgångsrika projekt som RFSU bedrivit
sedan 2016 och som bland annat har innefattat informationsfilmer på olika
språk.

Pressmeddelande: Pengar till RFSU för sexualupplysning på olika språk

Ekonomiskt bistånd kartläggs

Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga hur ekonomiskt
bistånd hanteras ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är bland annat att
säkra en jämställd utbetalning av bistånd.

- Vi ser att biståndet ofta betalas ut till ett konto i hushållet, då oftast
mannens. Det är inte rimligt att samhället är med och förstärker konservativa



föreställningar om mannen som huvudsaklig familjeförsörjare, sade Åsa
Regnér, jämställdhetsminister.

Pressmeddelande: Ekonomiskt bistånd kartläggs ur ett
jämställdhetsperspektiv



Artikel från Socialdepartementet

Frågor och svar om att göra FN:s
barnkonvention till svensk lag
Publicerad 06 juli 2017

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med
förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.
Regeringen anser att barnkonventionens starka
ställning behöver tydliggöras och att ett
barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i
rättstillämpningen.

Varför vill regeringen göra barnkonventionen till lag?

Trots strategiska åtgärder och trots att barnets rättigheter fortlöpande
transformerats in i gällande rätt och gett avtryck i ny lagstiftning har
rättigheterna inte fått tillräckligt genomslag i beslutsprocesser som rör barn.
Att barnkonventionen i förhållande till barn innebär skyldigheter för
verksamheter på statlig och kommunal nivå har inte heller fått tillräckligt
genomslag.

Regeringen anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras
och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i
rättstillämpningen.

På vilket sätt finns det brister i genomslaget av barnets
rättigheter?

Barnrättighetsutredningens kartläggningar visar på en rad brister när det
gäller genomslaget för barns rättigheter och för ett barnrättsbaserat synsätt.
Tydligast är bristerna i fråga om principen om barnets bästa och barnets rätt
att få uttrycka sina åsikter.
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På vilket sätt förväntas barnets rättigheter få ökat
genomslag i svensk rättstillämpning med barnkonventionen
som lag?

En inkorporering av barnkonventionen innebär att tjänstemän och
beslutsfattare måste förhålla sig till barnkonventionen på ett annat sätt än i
dag. En inkorporering innebär ett tydligare krav på att rättstillämpare ska
beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen vid avvägningar och
bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn.

En inkorporering av barnkonventionen tydliggör att principen om barnets
bästa ska användas som ett tillvägagångssätt i beslutsprocesser i mål och
ärenden som rör barn och grundas i de rättigheter barnet har enligt
konventionen. En inkorporering innebär att barnets roll som rättssubjekt med
egna specifika rättigheter tydliggörs.

Vilken blir skillnaden med barnkonventionen som lag
gentemot som ratificerad konvention?

Genom en inkorporering av barnkonventionen kommer de mänskliga
rättigheter som tillkommer barn att finnas samlade i en lag. Konventionen
som helhet blir synligare och det blir tydligt att rättigheterna i konventionen
hänger samman och ska tolkas i relation till varandra. En inkorporering av
barnkonventionen klargör att annan lagstiftning som rör barn, t.ex.
bestämmelser i föräldrabalken, utlänningslagen, skollagen, lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen, ska tolkas utifrån
konventionen i dess helhet och inte endast utifrån de bestämmelser som
transformerats i respektive lag.

Behövs andra insatser för att stärka tillämpningen av
barnets rättigheter?

För att barnets rättigheter ska få önskat genomslag krävs utöver en
inkorporering av barnkonventionen fortsatt transformering av konventionen.
Regeringen redovisar i lagrådsremissen också de åtgärder som vid¬tagits för
att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och unga, i kommuner,
landsting och statliga myndigheter. Regeringen aviserar i lagrådsremissen att
en utredning kommer att ges i uppdrag att genomföra en bred kartläggning av
hur barnkonventionen behandlas i svensk lagstiftning och i
rätts¬tillämpningen och att konventions¬bestämmelsernas innebörd



systematiskt ska analyseras utifrån svenska förhållanden.

Vidare aviserar rege¬ringen att en vägledning för hur barnkonventionen kan
tolkas och tilläm¬pas utifrån folkrättsliga tolkningsregler ska utformas samt
att en nyöversättning av barn¬konventionen på svenska bör publiceras i
samband med inkorporeringen.

Hur kommer barn i Sverige att märka att barnkonventionen
är lag?

En inkorporering av barnkonventionen innebär ett tydligare krav på att
rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen vid
avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden
som rör barn. Vidare medför en inkorporering att barnets roll som
rättssubjekt med egna specifika rättigheter tydliggörs och kan därmed
förväntas medverka till att barnet i högre grad hamnar i fokus i de situationer
som gäller barnet.

Hur förhåller sig andra lagar till barnkonventionen?

Den föreslagna inkorporeringen innebär i princip inte någon ny uppgift för
tilläm¬parna då lagstiftningen redan idag ska tolkas i enlighet med
barnkonventionen. Däremot innebär inkorporeringen ett tydligare krav på att
rätts¬tillämparna ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen
vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och
ärenden som rör barn och tolka svenska bestämmelser i förhållande till
barnkonventionen utifrån folkrättsliga tolkningsprinciper.

Genom en inkorporering blir konventionens bestämmelser gällande som lag
och kan, med reservation för att alla bestämmelser inte är direkt tillämpliga i
varje enskilt fall, läggas till grund för myndigheters beslut i mål och ärenden
och på så sätt fylla ut eventuella luckor i lagstiftningen. Inkorporeringen av
barnkonventionen innebär inte att den får företräde framför annan
lagstiftning. Hur en eventuell motstridighet mellan den inkorporerade
konventionen och annan lagstiftning ska avgöras måste avgöras med hjälp av
allmänna rättsliga tolkningsprinciper.

Varför dröjer lagens ikraftträdande till år 2020?

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Regeringen anser att det
behövs mer tid innan lagen träder i kraft än vad utredningen bedömt för att



rättstillämpande myndigheter ska ges tid att förbereda sig.

Regeringen kan genom tidigare kartläggningar konstatera att svensk rätt över
lag stämmer väl överens med barnkonventionen, men för att underlätta för
rättstillämparen och öka förutsebarheten är det av stor vikt att
transformeringen fortsätter både inför och efter inkorporeringen. Ett senare
ikraftträdande ger större utrymme för transformeringsarbete inför en
inkorporering. Regeringen är också medveten om att det kan saknas
erfarenhet av och kunskap om att tolka och tillämpa internationella
konventioner och anser därför att det inför en inkorporering av
barnkonventionen dessutom behövs ytterligare kunskapshöjande insatser vid
sidan av det arbete som redan pågår och de satsningar som görs, bland annat
av Barnombudsmannen och inom ramen för regeringens strategiska arbete
för mänskliga rättigheter.

Med ett senare ikraftträdande ges också utrymme för ytterligare analyser och
utredning bland annat av konventionsbestämmelsernas innebörd.

 



Artikel från Socialdepartementet

Regeringen tar nästa steg för att
göra barnkonventionen till lag (för
dig som är barn)
Publicerad 06 juli 2017

Regeringen vill göra FN:s barnkonvention till svensk
lag. Barnkonventionen innehåller regler för barns
rättigheter. Med den här lagen vill regeringen att det ska
bli tydligare att barn har egna rättigheter och att det ska
blir tydligare hur vuxna ska använda barnkonventionen
när de fattar beslut som rör barn.
Reglerna i barnkonventionen är uppdelade i olika delar med texter som
kallas artiklar. Artiklarna handlar till exempel om att barn ska behandlas lika,
att vuxna ska se till det som är bäst för barnet, att vuxna ska lyssna på barn
och att barn har rätt att gå i skolan.

Nästan alla länder i världen har skrivit under barnkonventionen. Det betyder
att de länderna har sagt att de ska följa reglerna som finns i konventionen.
Sverige skrev under barnkonventionen 1990.

Sveriges regering vill göra barnkonventionen till lag. Barns rättigheter är
viktiga och med lagen blir det tydligare hur vuxna ska använda
barnkonventionen. Med barnkonventionen som lag vill regeringen att det ska
bli tydligare att du som barn har rätt att vara delaktig i beslut som rör dig.
När vuxna tar beslut som handlar om dig ska de lyssna på vad du som barn
säger och tänka på vad som är det bästa för dig.

FN, Förenta Nationerna, är en internationell organisation för fred och
säkerhet i världen och för samarbete mellan länder. FN bildades 1945 och
Sverige blev medlemmar året efter. Nästan alla världens länder är
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medlemmar i FN.



Artikel från Socialdepartementet

Frågor och svar om
barnkonventionen blir lag (för dig
som är barn)
Publicerad 06 juli 2017

Regeringen vill göra FN:s barnkonvention till svensk
lag. Barnkonventionen innehåller regler för barns
rättigheter. Här finns svar till barn på vanliga frågor om
detta.

Vad är barnkonventionen?

1989 röstade FN ja till barnkonventionen. Barnkonventionen innehåller
regler om barns rättigheter. De här reglerna gäller alla barn som är under 18
år. Nästan alla världens länder har skrivit under barnkonventionen. När ett
land skriver under en konvention lovar de att följa de olika reglerna som
finns i konventionen.

Reglerna i konventionen är uppdelade i olika delar med texter som kallas
artiklar. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. Artiklarna handlar till
exempel om att barn ska behandlas lika, att vuxna ska lyssna på barn och att
barn har rätt att gå i skolan. Barn har alltså särskilda rättigheter just för att de
är barn.

Varför vill regeringen göra barnkonventionen till lag?

En utredning som har studerat barnets rättigheter i Sverige har kommit fram
till att vuxna inte alltid använder barnkonventionen på det sätt som de borde.
Det här vill regeringen ändra på genom att göra barnkonventionen till svensk
lag. Regeringen vill göra barnkonventionen till lag för att höja statusen för
barns rättigheter så att alla ska ta barns rättigheter på allvar.
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Med barnkonventionen som lag kommer alla regler i barnkonventionen att
samlas i en och samma lag. Det gör att barnkonventionen blir tydligare och
att den syns på ett bättre sätt.
Med barnkonventionen som lag vill regeringen att det ska bli tydligare att
barn ska ses som rättighetsbärare. Det betyder att man ska se barn som
personer som har egna rättigheter.

Vad betyder den här lagen för mig som barn?

Med lagen blir det tydligare att du som barn har egna rättigheter och att de
rättigheterna måste följas. Med barnkonventionen som svensk lag blir det
tydligare att reglerna i barnkonventionen ska följas.
Lagen betyder att du som barn ska få vara mer delaktig i beslut som rör dig.
Vuxna måste lyssna på vad du säger. När vuxna tar beslut som handlar om
dig måste de tänka på och prata om vad som är bäst för dig. Vuxna ska inte
bara prata med andra vuxna om dig, utan prata med dig om sådant som rör
dig.

Gör regeringen något annat för att stärka barnets
rättigheter?

Ja! I Sverige finns ett särskilt politikområde för barns rättigheter. Regeringen
vill att Sverige ska vara ett av de allra bästa länderna för barn att växa upp i.
Barnombudsmannen är en person som utses av regeringen och som har i
uppgift att företräda barns och ungas rättigheter, att bevaka hur
barnkonventionen följs och att informera och sprida kunskap om
konventionen.

Regeringen vill att alla människor ska veta vilka rättigheter barn har och hur
barnkonventionen ska användas. Regeringen har därför gett
Barnombudsmannen i uppgift att göra så att barn och unga har möjlighet att
lära sig om sina rättigheter, till exempel i skolan. Regeringen har också gett
Barnombudsmannen i uppgift att se till så att vuxna som arbetar med barn lär
sig mer om barns rättigheter. Det här kan till exempel vara de vuxna som
arbetar i skolan, på sjukhuset eller i kommunen.

Om du vill veta mer om barns rättigheter och barnkonventionen kan du läsa
mer på Barnombudsmannens hemsida.



Artikel från Socialdepartementet

Kommun och stat delar ansvaret
för personlig assistans
Publicerad 30 juni 2017

Regeringen har inte gjort några förändringar i rätten till
assistans eller genomfört några neddragningar. Under
de senaste åren har det kommit vägledande domar från
rättsväsendet som Försäkringskassan är skyldig att
följa och som har förändrat hur lagstiftningen i vissa
frågor tolkas och tillämpas. Hur domstolar,
Försäkringskassa och andra myndigheter tolkar lagen
och rättspraxis får regeringen inte ha några synpunkter
på. Men det är regeringens ansvar att följa vad
konsekvenserna blir för de personer som har rätt till
personlig assistans och eventuellt föreslå lagändringar.

Ser över LSS och följer upp domar

Regeringen har tillsatt en utredning som ser över hela LSS-lagstiftningen.
Målet är att lagen ska bli enklare att tolka så att alla behandlas lika.
Uppdraget ska redovisas 1 oktober 2018.

Försäkringskassan och Socialstyrelsen har också fått i uppdrag att under
2017 utifrån olika aspekter följa upp konsekvenserna av domarna samt
lämna förslag så att människor inte blir utan stöd om det blir förändringar i
deras assistansbeslut. Exempelvis tittar myndigheterna på skäl för avslag,
indragningar och avslut av assistansersättningen.

Kommunens ansvar upp till 20 timmar

https://www.regeringen.se/


Funktionsnedsattas behov av stöd och service tillgodoses i huvudsak av
kommunen enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade. LSS ger förutom rätt till personlig assistans också rätt till
nio andra insatser vilka kommunen alltså ansvarar för. Funktionsnedsatta
kan också få insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Ansvaret för just insatsen personlig assistans är fördelat mellan kommun och
staten, det vill säga Försäkringskassan. Om en persons behov av assistans för
det som i lagen kallas ”grundläggande behov” bedöms understiga 20 timmar i
veckan ska kommunen ta hand om det. Dessa är ”personlig hygien, måltider,
att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som
förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade”.

Om en person bedöms behöva mer än 20 timmars personlig assistans i
veckan för ”grundläggande behov” är det Försäkringskassans ansvar att
utreda och bevilja ersättning. Detta regleras i Socialförsäkringsbalken.
Anledningen till detta är att staten går in och bidrar när det handlar om stora
kostnader.

När föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning ansöker om
assistansersättning görs bedömningen med hänsyn till det normala
föräldraansvaret, det vill säga hur mycket hjälp och stöd barnet behövt om
det inte haft sin funktionsnedsättning.

Sjukvård inte ett ”grundläggande behov”

Det är inte möjligt att få personlig assistans för sjukvårdande insatser enligt
Hälso- och sjukvårdslagen. Det är insatser som ska utföras och betalas av
sjukvårdshuvudmannen, alltså landsting eller region. Enligt lag ingår
sjukvårdande insatser inte i det som kallas för ”grundläggande behov” och
som ska tillgodoses av kommun eller försäkringskassa.

Sjukvårdande insatser ingår alltså inte i bedömningen av hur många
assistanstimmar en person behöver. För personer med dessa behov är det i
stället hälso- och sjukvården som har huvudansvaret för att bedöma vilka
insatser som behöver göras och av vem. Om en legitimerad person från
sjukvården har bedömt att en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras av
patienten själv kallas det ”egenvård” och denna kan ibland ingå i
bedömningen av behovet av assistanstimmar.

Nya rutiner för utbetalning



Beträffande utbetalning av assistansersättning har Försäkringskassan sedan
en tid tillbaka ändrat sina rutiner från att betala i förskott till att nu betala i
efterskott. Detta för att ersättningen ska överensstämma med det faktiska
antalet utförda assistanstimmar.

Som ett led i regeringens satsning på att komma tillrätta med eventuellt
missbruk och brottslighet får IVO, Inspektionen för vård och omsorg, mer
resurser för stärkt tillsyn och tillståndsgivning av anordnare av personlig
assistans.



Artikel från Socialdepartementet

Sverige och Rumänien utbyter
erfarenheter
Publicerad 08 juni 2017

Nu är det två år sedan Rumänien och Sverige
undertecknade ett samförståndsavtal om samarbete och
utbyte av kunskap om barns rättigheter, jämställdhet
och social välfärd. – Samförståndsavtalet har stärkt
våra bilaterala relationer och fungerar som en plattform
för utbyte i arbetet med utsatta grupper på olika nivåer.
Samtidigt stärker det vår kompetens genom
studiebesök på expertnivå. Avtalet har också underlättat
samarbetet på EU-nivå, säger statsrådet Åsa Regnér.
Med anledning av samförståndsavtalets tvåårsdag hade Socialdepartementet
bjudit in till dialogmöte för att informera om det pågående arbetet och ta del
av organisationernas erfarenheter, inspel och åsikter.

Dialogmötet leddes av statssekreterare Pernilla Baralt, Sverige, och
statssekreterare Adrian Marius Dobre, Rumänien.

Vid dialogmötet deltog organisationer verksamma i Rumänien (Swedish Civil
Society Network for Romania), företrädare för riksdagspartierna, Rumäniens
ambassadör Iulian Buga, chef för internationella enheten på rumänska
socialministeriet, Ivona Batali, samt samordnare för EU-medborgare som
saknar uppehållsrätt, Claes Ling-Vannerus, från Länsstyrelsen Stockholm.

Samförståndsavtalet har generellt sett bidragit till ett gott samarbetsklimat
med rumänska företrädare på central och lokal nivå. Detta har också varit
värdefullt för de svenska organisationerna som arbetar med utsatta grupper
och social inkludering i Rumänien.
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Artikel från Socialdepartementet

Regeringen prioriterar universell
utformning med tillgänglighet för
alla
Publicerad 30 maj 2017

– Principen om universell utformning innebär att
samhället ska vara tillgängligt för så många som möjligt
och är högt prioriterad av regeringen. Utmaningen nu är
att konkretisera principen. Det sa statsrådet Åsa Regnér
när hon måndagen den 29 maj träffade
Funktionshindersdelegationen.
Mötet handlade till stor del om den proposition för funktionshinderspolitiken
som regeringen nyligen överlämnat till riksdagen. Åsa Regnér gick under
mötet igenom propositionens förslag.

Samhället ska ta tillvara allas kunskaper,
kompetenser och erfarenheter

Den kommande politiken tar sitt ursprung i Sveriges internationella
åtaganden om mänskliga rättigheter. Den ska vara en del i arbetet för ett mer
jämlikt samhälle. Ett samhälle där människors olika bakgrund och
förutsättningar inte ska avgöra möjligheterna för delaktighet i samhället.

– I ett samhälle tillgängligt för så många som möjligt kan allas kunskaper,
kompetenser och erfarenheter tas tillvara. Det är bra för enskilda individer,
men det är också något vi alla tjänar på, något som är bra för Sverige som
land, sa Åsa Regnér.

En del av mötestiden användes också till att utbyta synpunkter och idéer
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samt diskutera hur regering och funktionshindersrörelsen gemensamt kan
arbeta vidare för att nå ett bra resultat.

Politik för bostäder och digitalisering

Susanne Åkesson, politiskt sakkunnig hos bostads- och digitaliseringsminister
Peter Eriksson, medverkade vid mötet. Susanne Åkesson berättade om
regeringens politik för bostäder och digitalisering som också är viktiga
områden i regeringens proposition för funktionshinderspolitiken.

Universell utformning för långsiktig hållbarhet

Ines Uusman, 1:a vice ordförande i Funktionsrätt Sverige, berättade därefter
om Universell utformning för långsiktig hållbarhet. Därefter följde en
frågestund om principen om universell utformning och tillgänglighet i byggd
miljö kopplat till undantag i bygglagstiftning och tillfälliga bygglov. Frågor
ställdes också om digitalisering i relation till tillgänglighet och även med
koppling till hjälpmedel.

Kanslirådet Emelie Lindahl informerade därefter om det tionde
statspartsmötet om konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning som den 13 till 15 juni 2017 genomförs i Förenta
nationernas högkvarter i New York.

Mötet avslutades med att departementssekreterare Christina Velander
informerade om läget i förhandlingarna om Tillgänglighetsdirektivet som nu
pågår under det maltesiska EU-ordförandeskapet.



Artikel från Socialdepartementet

Framtidens funktionshinderspolitik
för delaktighet i samhället
Publicerad 30 maj 2017

Sammanfattning på lättläst svenska av propositionen
2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för
funktionshinderspolitiken.
I propositionen berättar regeringen
om sin funktionshinderspolitik.
Det vill säga hur den vill arbeta
för att Sverige ska bli ett mer jämlikt samhälle.
Regeringen vill ha ett samhälle där alla har
samma möjligheter att vara delaktiga.
Det ska inte spela någon roll
varifrån någon kommer eller om
någon har en funktionsnedsättning.
Funktionshinderspolitiken hör ihop med
FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.

I propositionen föreslår regeringen
ett nytt och tydligare mål
för den svenska funktionshinderspolitiken.
Regeringen beskriver också hur den ska nå målet.

I propositionen berättar regeringen
om saker som ska hjälpa den att nå målet.
Det gäller saker inom viktiga områden
som arbetsmarknad, utbildning, it-politiken,
transporter och diskriminering.

Det är saker som FN har påpekat
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att Sverige måste jobba med.
Det är också samma saker
som berör personer med funktionsnedsättning
i FN:s globala mål för år 2030.
De globala målen finns med
i FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling.

I propositionen föreslår regeringen också
några andra saker. Bland annat ska
Socialstyrelsen ta fram en utbildning på nätet
för personer som jobbar i kommuner och landsting.
Utbildningen ska handla om mänskliga rättigheter
för personer med funktionsnedsättningar.

Regeringen ger också Myndigheten för delaktighet
13 miljoner kronor. 
Pengarna ska myndigheten använda för att
stödja kommuner och landsting
i deras arbete med att nå de mål
som regeringen har föreslagit i propositionen.

Regeringen vill också starta
en särskild utredning om funktionshinderspolitiken.
Utredningen ska se över hur politiken styrs. 



Artikel från Finansdepartementet, Socialdepartementet

Pensionärskommittén diskuterade
bostäder, ekonomi och
levnadsvillkor
Publicerad 24 maj 2017

– Bostäder är en viktig fråga för äldre. Vi måste bygga
fler särskilda boenden. Dessutom måste vi se till att
äldre kvinnor och män, som inte vill bo kvar hemma,
inte tvingas till det. Med den ensamhet och otrygghet
som det kan innebära. Det sa äldreminister Åsa Regnér
när hon och finansminister Magdalena Andersson den
22 maj mötte Pensionärskommittén.

Ny mellannivå för äldreboenden

Vid mötet med Pensionärskommitten berättade äldreministern främst om
boende för äldre och vad regeringen gör i den frågan.

– Regeringen har infört ett investeringsstöd för äldreboenden och ett förslag
om att ge kommunerna möjlighet att införa en ny nivå av särskilda boenden,
ett slags mellanboende, Det är bra. Men vi behöver göra ännu mer, sa
äldreminister Åsa Regnér.

Åsa Regnér berättade också om läget när det gäller ett par utredningar och
att eventuellt göra ett studiebesök i Danmark till hösten.

Pension ska beskattas som lön

Inbjuden gäst vid mötet var finansminister Magdalena Andersson. Hon
talade främst om sin syn på pensionärers ekonomi och levnadsvillkor.
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– Vi har hela tiden varit emot att pensionärer betalar högre skatt än löntagare
på motsvarande inkomst. Det känns därför väldigt bra att vi redan tagit ett
första steg och nu föreslår ett andra steg mot att helt avskaffa den
pensionärsskatt som infördes av den förra regeringen. Pension är uppskjuten
lön och ska beskattas som lön, sa finansminister Magdalena Andersson.

Vid den efterföljande frågestunden fick Pensionärskommittén tillfälle att
diskutera bland annat skatter för pensionärer, reavinstbeskattningens
inlåsningseffekt, bostäder för äldre, bostadstillägg, tandvård för äldre och
kompetensen hos personalen vid äldreomsorgen.

Therese Svanström Andersson, statssekreterare hos socialförsäkringsminister
Annika Strandhäll, avslutade mötet med att berätta om Pensionsgruppens
arbete för trygga och hållbara pensioner.  



Artikel från Socialdepartementet

Våldsförebyggande arbete i
Botkyrka ger effekt
Publicerad 24 maj 2017

Det grova våldet har minskat i Botkyrka sedan
socialtjänst, polis och skola började samverka och
slutade arbeta i stuprör. Pernilla Vera-Jr, sektionschef
för socialtjänstens resursenhet, Erik Åkerlund,
polismyndigheten och Jan Jönsson, rektor besökte
Regeringskansliet i maj för att berätta om det
våldsförebyggande arbetet genom metoden Mentors in
Violence Prevention (MVP). Att utbilda personal,
medvetet bygga relationer samt göra arbetet till en del
av den ordinarie verksamheten är tre viktiga faktorer
bakom att våldet har minskat i Botkyrka.
I november presenterade regeringen en tioårig nationell strategi för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Särskilt angeläget i strategin
är att utveckla våldsförebyggande insatser.

− Jag har tidigare fått möjlighet att på plats ta del av Botkyrkas
våldförebyggande arbete. Både tankarna, erfarenheterna och kunskapen som
ligger bakom, men även det konkreta arbetet. Jag uppfattar att det är den här
vägen vi måste gå. Slaget ska aldrig utdelas, våldtäkten ska aldrig ske – det
måste vara allas ambition som arbetar med barn och unga, säger barn- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

För att stärka jämställdhetsarbetets inriktning på frågor om män och
jämställdhet har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
ingått en överenskommelse för 2017 där det ingår att sprida goda exempel på
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våldspreventivt arbete med fokus på maskulinitetsnormer. Regeringen har
också gett Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCF, i
uppdrag att aktivt främja användningen av effektiva våldsförebyggande
program i kommuner och andra organisationer inom det civila samhället.

Socialtjänsten i Botkyrka har samordningsansvar

Botkyrka kommun är bland de första i landet med att arbeta utifrån det
våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention (MVP). När
kommunen påbörjade arbetet 2014 fanns det problem med mycket våld och
grovt våld bland unga men liten samverkan mellan skolan, socialtjänsten och
polisen.

- Istället för att skicka papper mellan varandra med anmälningar om våld
kom vi fram till att vi behövde samverka och sluta arbeta i stuprör. Det har
också varit viktigt att det våldsförebyggande arbetet inte är ett projekt utan
en del av den ordinarie verksamheten. Vi har inga extra resurser utan vi har
behövt växla om resurser vi redan har, säger Jan Jönsson, rektor vid Karsby
International School, en av tre skolor i Norsborg som deltar i MVP-
programmet.

Socialtjänsten har ett samordningsansvar men både polisen och skolorna har
gjort överenskommelser för uppdraget. All personal har utbildats i metoden
och motiverade skolelever har utsetts till mentorer för sina kamrater. Under
utbildningarna har åskådarperspektivet diskuterats mycket.

− Det är inte bara de som ansvarar för våldet eller blir utsatta som är en del
av våldet utan även de som ser på. Därför är det viktigt att aktivera alla runt
omkring och få människor att våga säga ifrån, säger Pernilla Vera-Jr,
sektionschef för socialtjänstens resursenhet.

Alla barn behöver en trygg bas

Erik Åkerlund berättar att det finns en projekttrötthet inom polisen och
förklara varför detta samverkande arbete fungerar bättre.
− Det har varit för mycket lappa ihop utan långsiktighet. Genom det här
arbetet är polisen med i ett sammanhang där vi är schemalagda och det finns
en tydlig politisk styrning. Det är extremt viktigt att det våldsförebyggande
arbetet med barn och unga prioriteras och blir en del av linjen, säger han.

En central del av det våldsförebyggande arbetet är att se till att alla barn,



från förskoleåldern, har en trygg bas. I skolorna har rektorer och lärare
inventerat om alla barn och ungdomar har trygga relationer till någon vuxen.
Om de upplever att någon elev saknar en trygg bas i sin hemmiljö har lärare
eller annan skolpersonal arbetat medvetet för att skapa en nära relation till
det barnet.

− Det är viktigt att alla medarbetare i skolan förstår vilket uppdrag vi har och
att det som händer i korridorerna också ingår. Vi ska leverera fullständiga
människor till samhället, konstaterar rektor Jan Jönsson.

Skolverket har i uppdrag att utvärdera Mentors in Violence Prevention
(MVP) vid användning i ett antal skolor. Uppdraget ska slutredovisas senast
den 1 april 2018. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
MUCF, dokumenterar inom ramen för sitt uppdrag om effektiva
våldsförebyggande program det specifika arbetssätt som Botkyrka använt sig
av och som särskilt betonar vikten av ungas delaktighet och lokal
anpassning.



Artikel från Finansdepartementet, Socialdepartementet

Rundabordssamtal om
jämställdhetsbudgetering
Publicerad 19 maj 2017

Onsdagen den 17 maj bjöd finansminister Magdalena Andersson och
jämställdhetsminister Åsa Regnér tillsammans med Dr Caren Grown
(Världsbanken) och Torbjörn Pettersson (Sida) till ett lunchseminarium om
jämställdhetsbudgetering.

Syftet med mötet var att dela erfarenheter, slutsatser och rekommendationer
för att vidareutveckla och stärka arbetet för jämställdhet.
Jämställdhetsminister Åsa Regnér inledde och berättade bland annat om
regeringens nya jämställdhetspolitik, och hur regeringen implementerat
jämställdhetsbudgetering i det löpande arbetet.
- Jämställdhetsbudgetering är ingenting vi gör vid sidan av, det ingår i den
ordinarie processen. Jag är stolt över att vara minister i en feministisk
regering och jag är stolt över att vi har en finansminister som kräver en
jämställdhetsintegrerad budget. En medveten resursfördelning är avgörande
för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att män och kvinnor ska ha
samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv.

Finansminister Magdalena Andersson förklarade att hon kräver att förslag till
ramberedningen ska vara analyserade ur ett jämställdhetsperspektiv, för att
de över huvud taget ska beaktas.
- Jämställdhet handlar inte bara om mänskliga rättigheter, det är också
ekonomiskt smart. Vi behöver ta till vara på flickors och pojkars, kvinnors
och mäns fulla potential, det är en viktig förutsättning för hållbar ekonomisk
tillväxt och för utvecklingen av arbetsmarknaden, välfärden och den svenska
modellen.

Dr Caren Brown menade kort och gott att "jämställdhetsbudgetering är bra
budgetering", att det handlar om ekonomi. Agneta Stark, ekonomisk
genusforskare och rektor emerita för Högskolan Dalarna, var inne på samma
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linje och svarade med en retorisk på frågan om varför man ska
jämställdhetsbudgetera:
- Ja, varför budgetering över huvud taget?

Lunchseminariet arrangerades av Regeringskansliet i samarbete med
Världsbanksgruppen och Sida. Deltog gjorde aktörer som arbetar med
jämställdhetsbudgetering inom statliga myndigheter, kommuner, akademin,
fackföreningar och civilsamhällsorganisationer med erfarenhet från arbete i
Sverige och internationellt.



Artikel från Socialdepartementet

Internationellt högnivåmöte i
riksdagen om barn på flykt
Publicerad 25 april 2017

Barnminister Åsa Regnér var en av huvudtalarna ett
högnivåmöte i riksdagen på temat barn på flykt som
anordnades av Barnombudsmannen, Stiftelsen
Allmänna barnhuset och riksdagen. Vid mötet
närvarade barnombud från flera europeiska länder,
barnrättsexperter från hela Europa samt svenska
myndigheter och civilsamhällesorganisationer som
arbetar med barnrätt.
Mötet, som är en uppföljning på det europeiska
barnombudsmannanätverkets tidigare initiativ på temat, arrangerades den 24
april 2017 och syftade till att utbyta erfarenheter och bidra med ett
barnrättsperspektiv till de pågående diskussionerna om ett nytt EU-
gemensamt asylsystem (CEAS).

- Barn på flykt som söker asyl i Sverige ska garanteras sina rättigheter och få
skydd och stöd. Flickor och pojkar behöver få rätt stöd utifrån sina olika
erfarenheter och behov. Ett viktigt steg för regeringen är den process som
pågår nu med att göra barnkonventionen till svensk lag. Vi har också
förstärkt den sociala barn- och ungdomsvården med mer än 1 miljard kronor
under perioden 2016-2019, säger barnminister Åsa Regnér.

Övriga huvudtalare var Tomas Bocek, Europarådets speciella rapportör för
migration och Nicola Clase, ambassadör och regeringens koordinator för
migration och flyktingfrågor.

Under mötet hölls ett panelsamtal om barnrättsutmaningar i
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migrationsprocesser. Vid samtalet deltog Fredrik Malmberg,
Barnombudsmannen, Anna Maria Corazza Bildt, EU-parlamentariker,
George Moschos, barnombudsman i Grekland, Geneviève Avenard,
barnombudsman i Frankrike, Per-Anders Sunesson, Sveriges ambassadör
mot människohandel, Livia Stoica, Children’s Rights Division, Europarådet.

Ett panelsamtal hölls även om utmaningar i barnrätt under EU:s nya
gemensamma asylsystem då bland andra Pernilla Baralt, statssekreterare hos
Åsa Regnér deltog.

Högnivåmötet äger rum samma vecka som Barnrättsdagarna i Örebro som i
år har temat Barnrättsperspektiv på migration, integration och inkludering
och där barnminister Åsa Regnér är en av talarna. 



Artikel från Socialdepartementet

Satsningar i vårbudget 2017 på
Socialdepartementets områden
Publicerad 18 april 2017 Uppdaterad 18 april 2017

Pressmeddelande: Vårbudgetreformer på Socialdepartementets områden

En halv miljard till förlossningsvården

En halv miljard kronor kommer att tillföras förlossningsvården i
vårändringsbudgeten för 2017. Det sker som ett tillskott till den befintliga
satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Detta är en nyhet ur
budgetöverenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet.
– Vi ser behov av fortsatta investeringar i förlossningsvården för att alla
blivande föräldrar ska kunna ges en trygg vård, och för att de som arbetar i
vården ska kunna få vettiga förutsättningar att ge den vård patienterna
behöver, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

500 miljoner kronor ytterligare kommer att tillföras den befintliga
budgetsatsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Pengarna betalas
ut under 2017, men får användas såväl 2017 som 2018. Tillskottet kommer
att fördelas mellan landstingen efter befolkningsmängd och ska användas till
stärka att förlossningsvården och eftervården för nyförlösta kvinnor.

Pressmeddelande: En halv miljard till förlossningsvården

100 miljoner extra till barn och ungas psykiska hälsa

Regeringens befintliga satsning på psykisk hälsa utökas nu genom att 100
miljoner kronor tillförs landstingen. Landstingen ska använda medlen för
barn- och ungdomspsykiatri, inklusive första linjens psykiatri i primärvården.
Satsningen aviseras i regeringens vårändringsbudget för 2017 som är en
överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.
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Sedan 2016 avsätter regeringen ca 1 miljard kronor per år till och med 2019
för insatser inom psykiatri och psykisk hälsa. Genom vårändringsbudgeten
för 2017 förstärks satsningen med totalt 100 miljoner kronor som får
användas åren 2017 och 2018. Förstärkningen görs i syfte att möta den
ökande ohälsan bland barn och unga vuxna.

Pressmeddelande: 100 miljoner extra till barn och ungas psykiska hälsa

Förstärkt satsning på bemanning inom sociala barn-
och ungdomsvården

Regeringen förstärker satsningen på ökad bemanning i sociala barn- och
ungdomsvården med ytterligare 150 miljoner kronor i vårändringsbudgeten
för 2017. Detta är en nyhet ur budgetöverenskommelsen mellan regeringen
och Vänsterpartiet.

− Situationen inom den sociala barn- och ungdomsvården är fortfarande
ansträngd men en positiv utveckling har påbörjats. Den nationella
samordnaren ser detta vid de återbesök hon gör i kommunerna. Det är
angeläget att fortsätta förbättra förutsättningarna för socialtjänsten att göra
ett bra arbete. Därför förstärker vi nu satsningen ytterligare, säger barn,
äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, ansvarig i regeringen för
socialtjänsten.

Pressmeddelande: Förstärkt satsning på bemanning inom sociala barn- och
ungdomsvården
Artikel: Regeringen förstärker bemanningen i den sociala barn- och
ungdomsvården

65 mkr till vårdplatser vid Statens institutionsstyrelse

I vårbudgeten kommer regeringen att förstärka Statens institutionsstyrelse,
SiS, med ytterligare 65 miljoner kronor för att skapa förutsättningar att möta
behovet av vårdplatser för barn, unga och vuxna som har behov av insatser
från SiS. Vårändringsbudgeten för 2017 bygger på en överenskommelse
mellan regeringen och Vänsterpartiet.

− Människor som behöver komma bort från till exempel missbruk och
kriminalitet måste få rätt insatser i tid. Det är fortfarande hög efterfrågan på
vårdplatser på Statens institutionsstyrelse. Den här satsningen kommer ge SiS
bättre förutsättningar att bereda vård till de som har det behovet, säger barn-,



äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, ansvarig i regeringen för
socialtjänsten.

Pressmeddelande: 65 mkr till vårdplatser vid Statens institutionsstyrelse
Artikel: Ytterligare 65 miljoner kronor till Statens institutionsstyrelse

 



Artikel från Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet

Regnér deltog vid lansering av
webbportal om jämställdhet för
nyanlända barn och unga
Publicerad 06 april 2017

Jämställdhetsminister Åsa Regnér deltog i april vid
lanseringen av den flerspråkiga webbplatsen youmo.se
som ska informera om hälsa, jämställdhet och frågor
gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
Webbplatsen riktar sig till nyanlända barn och unga i
åldrarna 13-20 år och är en del av regeringens satsning
på ökad information för unga som inte har vuxit upp i
Sverige och som inte har svenska som första språk.
- Youmo är efterlängtad. Sverige har tagit emot många ensamkommande
barn och unga på kort tid. Regeringen önskar att mottagandet blir så bra som
möjligt och där är utbildning en viktig del. Jag hoppas att den här
webbplatsen kommer att öka kunskapen om jämställdhet bland nyanlända
barn och unga, säger barn-och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

I april 2016 gav regeringen Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att, i samverkan med den nationella
webbaserade ungdomsmottagningen UMO, möjliggöra informationsinsatser
rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och
unga. Resultatet blev youmo.se som bygger på innehåll från webbplatsen
umo.se där det kommer att finnas lättillgängligt innehåll på svenska,
engelska, arabiska, dari, somaliska och tigrinska.
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Artikel från Socialdepartementet

Ytterligare 65 miljoner kronor till
Statens institutionsstyrelse
Publicerad 05 april 2017

Regeringen anser att människor som behöver komma
bort från bland annat droger och kriminalitet ska få de
insatser de har rätt till. Därför kommer regeringen i
vårbudgeten, som bygger på en överenskommelse
mellan regeringen och Vänsterpartiet, förstärka Statens
institutionsstyrelse med ytterligare 65 miljoner så de får
förutsättningar att möta behovet av vårdplatser. Sedan
tidigare har regeringen förstärkt SiS med 40 miljoner för
i år.
Kriminalitet och missbruk hos ungdomar ska motverkas genom förebyggande
åtgärder. Att klara skolan är den starkaste skyddsfaktorn, därför gör
regeringen stora satsningar på skolan.

Kapacitet för insatser som behövs

Men om det ändå går för långt och en ung människa hamnar i kriminalitet
eller missbruk, då måste samhället ha kapacitet för att sätta in de insatser
som behövs. Därför gör vi också stora satsningar på polisen och på
socialtjänsten.

Sociala barn- och ungdomsvården stärks

Genom en överenskommelse med Vänsterpartiet förstärker vi den befintliga
bemannings- och kvalitetssatsningen på den sociala barn- och
ungdomsvården från 250 miljoner per år till 400 miljoner i år – för att
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socialsekreterarna, assistenterna och arbetsledarna ska bli fler och få bättre
arbetsförhållanden i den sociala barn- och ungdomsvården. 

Individuellt anpassad tvångsvård hos Statens
institutionsstyrelse

Ibland måste insatser genomföras med tvång med särskilda befogenheter. Då
har vi Statens institutionsstyrelse (SiS) som bedriver individuellt anpassad
tvångsvård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) och även missbruksvård för vuxna med stöd av lagen om vård av
missbrukar i vissa fall (LVM).

Ökad efterfrågan på vårdplatser

Under de senaste tre åren har det varit en efterfrågan på vårdplatser på SiS
som saknar motsvarighet i myndighetens historia. Trots att antalet platser på
ungdomssidan har ökat från ungefär 650 till 750 är det fortfarande en
kösituation på SiS. Satsningen syftar till att ge SiS bättre förutsättningar att
bereda vård till dem som har det behovet.

Vården ska vara anpassad till individuella behov

Barn och unga som vårdas på SiS har olika och oftast sammansatta
problembilder. Vården måste därför vara anpassad till den unges individuella
behov och förutsättningar. De behandlingsmetoder som används ska vara
baserade på kunskap och beprövad erfarenhet.

Man måste dock komma ihåg att vårdtiderna på SiS är relativt korta, i
genomsnitt cirka fem månader, och att de barn och unga som vårdats på SiS
därför ofta är i behov av fortsatta insatser och stöd från när de skrivs ut.
Lagstiftningen betonar också socialtjänstens skyldighet att de särskilda
behov av stöd och hjälp som finns kvar efter att vården utanför det egna
hemmet upphört. Vad gäller de barn och ungdomar som lämnar SiS så skrivs
de i över hälften av fallen ut till vård i annat HVB-hem eller familjehem.

Vård vid risk för skada på grund av brister

Det är i detta sammanhang viktigt att komma ihåg att LVU är en
vårdlagstiftning som syftar till att ge samhället möjlighet att kunna ge barn
och ungdomar den vård och behandling de behöver när vården inte kan
beredas på frivillig väg. Vård med stöd av LVU kan enbart beredas när det



finns en påtaglig risk att barnet eller den unges hälsa eller utveckling skadas
på grund av brister i hemmiljön eller eget beteende. Lagstiftningen fyller
således inte funktionen av samhällsskydd utan brottsbekämpning är en
uppgift för de rättsvårdande myndigheterna.

Det är däremot viktigt att de barn och unga som behöver beredas vård på SiS
också kan göra det. Det också därför vi nu satsar 65 mnkr för att ge SiS
förutsättningar för det. 



Artikel från Socialdepartementet

Stig Svensson ser över
assistansmarknadens utveckling
Publicerad 04 april 2017 Uppdaterad 04 april 2017

Utredaren Stig Svensson ska se över
assistansersättningens utveckling och hur marknaden
för anordnare av personlig assistans har vuxit fram. Det
beslutade Socialdepartementet den 4 april 2017. –
Regeringen har redan vidtagit ett antal åtgärder mot
fusk och brottslighet inom välfärdssystemen och
assistentersättningen. Men vi måste få en bättre
förståelse för hur privatiseringar, vinstnivåer och
marknadskrafter kan bidra till ökade kostnader för vår
gemensamma välfärd, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Stig Svensson ska:

analysera sambandet mellan vinstutvecklingen, timutveckling i
assistansersättningen och utvecklingen av assistansmarknaden.
analysera diskrepansen mellan uppskattad brottslighet respektive
misstänkta brott som identifieras av Försäkringskassan och brott som
leder till lagföring.
föra dialog med relevanta aktörer och
vid behov lämna förslag på åtgärder.

- Skattemedel avsatta till personer med funktionsnedsättning ska varken gå
till brottslighet eller övervinster. Sedan rätten till personlig assistans infördes
1994 har kostnaderna ökat oroväckande fort samtidigt som den privata
marknaden för personlig assistans vuxit, säger Åsa Regnér.
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Mest pengar till enskilda personer

Assistansersättning är den socialförsäkringsförmån som betalar ut mest
pengar till enskilda individer. I genomsnitt betalas 1,8 miljoner kronor per år
till respektive assistansberättigad. Lockade av stora belopp har mindre
seriösa aktörer etablerat sig på marknaden. Under lång tid ställdes egentligen
inte heller några krav på den som ville ge sig in i assistansbranschen.
Hanteringen präglades av tillit. Uppföljningen var svag. Under senare år har
dock kontrollerna successivt stärkts.

Schablonen driver kostnaderna

Brukarnas och anordnarnas intresse av assistans sammanfaller. Flera
rapporter och utredningar har pekat på att konstruktionen av
assistansersättningens schablon är kostnadsdrivande. Så länge nyttan och
intäkten av en extra timme assistans överstiger marginalkostnaden för att
tillhandahålla och erhålla ytterligare en timme assistans finns drivkrafter att
pressa upp antalet timmar.

Kommersiella välfärdsföretag dominerar marknaden

Assistansmarknaden har gått från att ha dominerats av kommuner till att
majoriteten är kommersiella välfärdsföretag. I samband med denna
utveckling ökar både antalet brukare och beviljade timmar. Regeringen vet
också att kostnadsökningarna från 2010 framförallt drivs av ett ökat antal
beviljade timmar. Det är en utveckling man inte kunde förutse när
assistansreformen trädde i kraft 1994.

Uppdraget ska redovisas den 15 januari 2018.

 

 



Artikel från Socialdepartementet

Regeringen förstärker
bemanningen i den sociala barn-
och ungdomsvården
Publicerad 31 mars 2017

Tillsammans med Vänsterpartiet förstärker regeringen
den befintliga miljardsatsningen för att stärka den
sociala barn- och ungdomsvården. Utöver de 250
miljoner kronor årligen 2016-2019 tillskjuter regeringen
nu ytterligare 150 miljoner i år till ökad bemanning. Det
innebär att totalt får kommunerna 360 miljoner i år till att
anställa fler socialsekreterare, assistenter och
arbetsledare. 40 miljoner är avsedda för andra
kvalitetshöjande insatser.

En av socialtjänstens svåraste uppgifter

Arbetet med flickor och pojkar som far illa eller riskerar att fara illa är en av
socialtjänstens svåraste uppgifter. Samtidigt har den ansträngda situation som
varit inom socialtjänsten under lång tid bidragit till svårigheter att rekrytera
och behålla erfaren personal och till tidsbrist och stress i arbetet.

Den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande barn som har ansökt om
asyl i Sverige har inneburit ytterligare utmaningar för socialtjänsten.

Det är angeläget att vända utvecklingen inom den sociala barn- och
ungdomsvården och förbättra förutsättningarna att göra ett bra arbete. En
grundförutsättning för detta är stabilitet och kontinuitet i verksamheten.
Därför är det viktigt att satsa på ökad bemanning och långsiktiga
anställningar. Utvecklingen har dock vänt.
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Fler socialsekreterare, arbetsledare och
administratörer

Stimulansmedlen är avsedda för den sociala barn- och ungdomsvårdens
myndighetsutövande verksamheter och får användas till:

att öka antalet socialsekreterare
att öka antalet arbetsledare
att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare
eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning

Kommunerna får avgöra hur medlen ska disponeras mellan dessa ändamål.
Medlen får dock inte användas till att finansiera inhyrda tjänster via
bemanningsföretag. Syftet ska då vara att bygga upp stabilitet och
kontinuitet i den ordinarie verksamheten.

Satsningen är ettårig

Regeringens satsningar i vårändringsbudgeten är ettåriga. Alla
utgiftsreformer omfattar bara 2017. Bedömningar av resurser inför åren
framöver återkommer regeringen som vanligt till i budgetpropositionen i
höst.

Brist på socialsekreterare

Det råder inte brist på socionomer men de väljer i för liten omfattning att
arbeta inom socialtjänstens myndighetsutövning. Regeringen är medveten
om att det i vissa kommuner kan vara svårt att rekrytera socialsekreterare.
Förhoppningen är att medlen ska bidra till bättre arbetsförhållanden och att
det därmed blir lättare att rekrytera. Dessutom får medlen också användas
till att öka antalet arbetsledare och administratörer, vilket på sikt kan bidra
till att underlätta rekryteringen av socialsekreterare.

Pengarna ska göra större skillnad

Regeringen ökar nu medlen med ytterligare 150 miljoner i år för att de ska
göra större skillnad. Regeringen är övertygad om att kommunerna kommer
att ha nytta av medlen och använda dem väl för att satsa på ökad stabilitet
och kontinuitet i verksamheten. Den fördelningsnyckel som kommer att
användas bygger på antalet uppskattade ärenden i den sociala barn- och



ungdomsvården och andel uppskattade ärenden i relation till antalet barn och
unga i kommunen, samt andel av befolkningen som saknar eftergymnasial
utbildning. Det innebär att för vissa kommuner kommer pengarna kunna göra
stor skillnad. Socialstyrelsen har i uppdrag att följa upp satsningen.

Sammanfattning av förslaget

Regeringen kommer i vårändringsbudgeten, som bygger på en
överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet, tillskjuta ytterligare
150 miljoner för ökad bemanning i den sociala barn- och ungdomsvården.
Det innebär att i år blir satsningen totalt 360 miljoner för ökad bemanning
och 40 miljoner för kvalitetshöjande insatser.

Den sociala barn- och ungdomsvården var i ett skört läge när regeringen
tillträdde. Den sociala barn- och ungdomsvården utgör det yttersta
skyddsnätet för barn och unga i utsatta situationer och måste fungera väl
och ha förutsättningar för sitt viktiga uppdrag.

Regeringen har sedan tillträdet gjort en mängd åtgärder för att vända
utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården och förbättra
förutsättningarna att göra ett bra arbete. En grundförutsättning för detta
är stabilitet och kontinuitet i verksamheten. Därför är det viktigt att satsa
på ökad bemanning och långsiktiga anställningar.

Det är idag en god tillgång på socionomer men för få vill jobba i den
sociala barn- och ungdomsvården. En trolig orsak till det är att det är
tuffa arbetsvillkor och en pressad arbetssituation.

Det är en oerhört angelägen för regeringen att stötta kommunerna i att
vända utvecklingen. För första gången gjordes en direkt satsning på ökad
bemanning i den sociala barn och ungdomsvården genom den
bemanningssatsning regeringen beslutat om och som löper under fyra år,
2016-2019. Socialstyrelsen ska i detta syfte fördela 210 000 000 kronor
årligen till kommunerna under år 2016–2019.

Uppdraget är en del av den miljardsatsning som regeringen och
Vänsterpartiet har kommit överens om för att stärka den sociala barn-
och ungdomsvården.

Nu förstärker vi den satsningen med ytterligare 150 miljoner kronor i år
för då vi ser att det behövs rejäla tag och resurstillskott för att hjälpa
kommunerna att fortsätta den positiva utvecklingen som påbörjats.



Medlen kan, precis som i den nuvarande satsningen, användas för att
öka antalet socialsekreterare, arbetsledare och administrativ personal för
att frigöra tid för socialsekreterare och arbetsledare. 360 miljoner kronor
räcker till ungefär 640 socialsekreterare.  

 



Artikel från Socialdepartementet

Uppstartsmöte för kunskapslyft för
barnets rättigheter hos
Barnombudsmannen
Publicerad 22 mars 2017

Statssekreterare Pernilla Baralt träffade de myndigheter
som ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter vid ett
uppstartsmöte hos Barnombudsmannen (BO). Det är en
treårig satsning för att höja kompetensen om
barnkonventionen och barnrättsperspektiv i
myndigheter, kommuner och landsting.
− Regeringens avsikt är att barnkonventionen ska bli till svensk lag.
Tillämpningen av barnkonventionen i myndigheter, kommuner och landsting
är avgörande för att barnets rättigheter ska stärkas i praktiken.
Kunskapslyftet är viktigt för att analysera utvecklingsbehov, metoder,
arbetsformer och utvärdera arbetet. Vi behöver också dela med oss av
kunskaper och erfarenheter och den här dagen är ett utmärkt exempel på
det, sa Pernilla Baralt, statssekreterare hos barnminister Åsa Regnér.

Vid uppstartsmötet deltog representanter från de sex myndigheter som ingår i
kunskapslyftet: Statens institutionsstyrelse, Socialstyrelsen, Myndigheten för
familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för delaktighet, Skolverket
samt Migrationsverket. Dagen inleddes med att Barnombudsmannen Fredrik
Malmberg beskrev myndighetens roll i kunskapslyftet.

Utredning lyfte behov av kompetenshöjning

I december förra året beslutade regeringen om ett kunskapslyft för barnets
rättigheter som pågår 2017-2019. Barnombudsmannen fick då i uppdrag att
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stödja myndigheter, kommuner och landsting i deras arbete med
tillämpningen i respektive verksamheter. Att höja kompetensen om
barnkonventionen föreslog Barnrättighetsutredningen som överlämnade sitt
betänkande till barnminister Åsa Regnér i mars 2016.



Artikel från Socialdepartementet

Sverige stark röst för kvinnors
rättigheter vid FN:s 61:a
kvinnokommission
Publicerad 16 mars 2017 Uppdaterad 16 mars 2017

– I år känns det mer angeläget än någonsin att delta. Vi
är många som med oro ser på vad som idag händer i
världen. Den globala agendan placerar inte mänskliga
rättigheter och jämställdhet överst. Särskilt unga
flickors, kvinnors och HBT-personers rättigheter
ifrågasätts, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér
med anledning av hennes deltagande i den 61:a
upplagan av FN:s kvinnokommission, Commission on
the Status of Women (CSW), i New York, 13 till 24
mars.
Målet för den svenska delegationen är att vara en stark och konstruktiv röst
för kvinnors och flickors rättigheter.

– Sverige har alla möjligheter att vara en tydlig och modig röst och stå upp
för flickors och kvinnors rättigheter. Det är ett ansvar vi tar på största allvar.
I New York träffar jag bland annat kvinnoorganisationer som med stora
personliga insatser kämpar för en bättre värld för oss alla. Genom Sveriges
internationella nätverk och bistånd stärker vi dessa modiga kvinnoaktivister.
Dels för att det är det enda rätta – men även utifrån insikten om att vi lever i
en och samma värld, säger Åsa Regnér.

Kvinnors ekonomiska egenmakt
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Årets huvudtema är Women's economic empowerment in the changing world
of work. Svenska prioriteringar i förhållande till det är bland annat frågor
om:

löneskillnader och skillnader i pensioner mellan kvinnor och män
könssegregation på arbetsmarknaden inklusive könsstereotypa
utbildnings- och yrkesval
förutsättningar för kvinnors arbetskraftsdeltagande, genom exempelvis
föräldraförsäkring, barn- och äldreomsorg och individuell beskattning,
och insatser som främjar ett modernt arbetsliv såsom en god arbetsmiljö
och goda arbetsvillkorkvinnors
möjlighet att delta på heltid i arbetsliveten
jämn fördelning mellan kvinnor och män av obetalt hem- och
omsorgsarbete samt
mäns och pojkars roll i främjande av jämställdhet.

Regeringens feministiska politik,
jämställdhetspolitiska mål och den feministiska
utrikespolitiken

På plats i New York sprider delegationen kunskap om Sveriges nationella
och internationella erfarenheter av arbete för att uppnå jämställdhet.
Prioriteringarna och utgångspunkterna utgår från regeringens feministiska
politik som bland annat omfattar det nationella jämställdhetspolitiska målet
och delmålen samt den feministiska utrikespolitiken.

Rättighetsperspektivet centralt

Svenska utgångspunkter är bland annat att återbekräfta tidigare åtaganden
och betona betydelsen av ett fullt genomförande av bland annat CEDAW
(FN:s kvinnokonvention), Pekingplattformen, och Agenda 2030.

För Sverige är rättighetsperspektivet centralt, liksom att de mänskliga
rättigheterna är allmängiltiga.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är prioriterat för
regeringen och centralt i Sveriges internationella arbete för jämställdhet,
mänskliga rättigheter och hälsa. Svenska erfarenheter och kunskap om



SRHR har ett viktigt mervärde. På den internationella policyagendan är
SRHR-frågor alltjämt kontroversiella. De kan förväntas dyka upp i CSW-
sammanhanget oavsett sessionens huvudtema.

Side event mot prostitution och människohandel för
sexuella ändamål

Medlemsstater, organisationer, FN-fonder och program anordnar under CSW
så kallade side events. Tillsammans med Frankrike och organisationen
Coalition för the Abolition of Prostitution (CAP International) bjöd Sverige
in till ett side event på den franska ambassaden mot prostitution och
människohandel för sexuella ändamål. Vid seminariet deltog också
skådespelaren och jämställdhetsdebattören Sissela Kyle, bland annat känd
för sin roll som kvinnorättskämpen Dagmar Friman i dramaserien Fröken
Frimans krig.



Artikel från Socialdepartementet

Kunskapsförsörjning i framtidens
äldreomsorg
Publicerad 09 mars 2017

- Att fler ska välja att bli undersköterskor är en stor och
viktig fråga för att vi ska kunna utveckla äldreomsorgen.
Vi behöver både se till att det finns många vägar in i
yrket och att arbetsvillkoren är så bra att de som jobbar i
äldreomsorgen både vill och orkar stanna kvar, sa
äldreminister Åsa Regnér när Pensionärskommittén
den 6 mars besökte regeringen.
Vid mötet med Pensionärskommittén deltog även gymnasie- och
kunskapslyftminster Anna Ekström som talade om kunskapsförsörjning för
framtiden. Ledamöterna fick tillfälle att ställa frågor och samtala med Anna
Ekström om bland annat kompetensförsörjning i äldreomsorgen.

Arbetet i framtidens äldreomsorg

Marta Szebehely, professor i Socialt arbete vid Stockholms universitet var
inbjuden till mötet för att berätta om en studie av äldreomsorgens
arbetsvillkor 2005 och 2015. Ett samtal följde mellan Marta Szebehely och
medlemmarna i Pensionärskommittén om arbetsvillkoren i äldreomsorgen.

Stöd för yrkesintroduktion av baspersonal inom
äldreomsorgen

Ulrika Freiholtz, enhetschef och Jan Rehnberg, utredare vid Socialstyrelsen
berättade för Pensionärskommittén om sitt arbete vilket är en del av
regeringens kunskapssatsning. Även den presentationen följdes upp med
diskussion och frågeställningar om Socialstyrelsens arbete.
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Nästa möte mellan regeringen och Pensionärskommittén är planerat till
måndag 22 maj 13.30 – 15.30.



Artikel från Socialdepartementet

Seminarium på Internationella
kvinnodagen
Publicerad 06 mars 2017

På Internationella kvinnodagen, den 8 mars,
webbsändes ett frukostseminarium på temat Att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor – vems
ansvar? Deltog gjorde jämställdhetsminister Åsa
Regnér, Linnea Claeson, Musse Hasselvall och Lawen
Redar.
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Artikel från Justitiedepartementet, Socialdepartementet

Tre ministrar i samtal med 19
generaldirektörerna och SKL om
hur mäns våld mot kvinnor ska
motverkas
Publicerad 24 februari 2017 Uppdaterad 24 februari 2017

I november 2016 beslutade regeringen om en nationell
strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot
kvinnor. Genom en långsiktig strategi och ett riktat
åtgärdsprogram lägger regeringen grunden till ett mer
målinriktat och samordnat arbete inom området. Särskilt
angeläget är att utveckla våldsförebyggande insatser.
Strategin är tioårig och började gälla den 1 januari
2017. Den omfattar mäns våld mot kvinnor, inklusive
hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och
människohandel för sexuella ändamål.
Regeringen vill förbättra resultaten i praktiken när det gäller till exempel
lagföring av förövare och att brottsoffer får stöd och skydd utifrån behov.
För att diskutera vägen framåt och hur arbetet kan utvecklas bjöd de tre
ministrarna Morgan Johansson, Åsa Regnér och Anders Ygeman in
företrädare för de 19 mest berörda myndigheterna samt Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) till ett möte, som ägde rum i Rosenbad den 21 februari
2017.

− Människor som möter våldsutövare och våldsutsatta i sitt yrke måste ha
kunskaper om hur våld kan upptäckas, förebyggas samt vilka insatser som är
effektivast. Därför ska detta ingå i undervisningen vid särskilt relevanta
högskoleutbildningar. I den nationella strategin för att förebygga och
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bekämpa mäns våld mot kvinnor som regeringen lämnade till riksdagen i
november föreslår vi bland annat en ny jämställdhetsmyndighet. Vi vet att
arbetet med jämställdhet behöver vara kontinuerligt och strategiskt och inte
vara beroende av tillfälliga projektmedel, sa barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

− Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra måste män förändras. Därför
behövs fler tidiga insatser för att förebygga våldet. Exempel på det är
Migrationsverket arbete med attitydpåverkan på sina boenden och
Kriminalvårdens insatser för att förhindra återfall i brott. Det är också viktigt
att stödja brottsoffren och därför har vi ökat resurserna till kvinno- och
brottsofferjourerna. Regeringen kommer även gå fram med förslag till ny
sexualbrottslag och skärpt syn på näthat, sa justitie- och migrationsminister
Morgan Johansson.

– Enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning, NTU,
ser vi att "trygghetsklyftan" mellan kvinnor och män funnits under en lång
tid. Hittills har vi tagit fram strategier och planer men nu måste kunskaperna
ut i verksamheten. En polisanmälan innebär ett unikt tillfälle för samhället
att gripa in mot våld i nära relationer. Men det är alltid mycket bättre att
förebygga brott än att utmäta straff. Det behövs mer kunskap om vilka
förebyggande åtgärder som ger bäst resultat och nu vill vi höra hur det ligger
till hos er på myndigheterna, sa inrikesminister Anders Ygeman.



Artikel från Socialdepartementet

Brett engagemang för ny
funktionshinderspolitik
Publicerad 23 februari 2017 Uppdaterad 23 februari 2017

-Det är avgörande att funktionshindersperspektivet syns
i all politik. När vi talar om mäns våld mot kvinnor
behöver vi exempelvis lyfta att kvinnor med
funktionsnedsättningar är särskilt utsatta för våld, sa
barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér när
hon tillsammans med kultur och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke genomförde årets första möte med
Funktionshindersdelegationen.
Alice Bah Kuhnke inledde mötet med att tala på temat Politiken för
demokrati och mänskliga rättigheter. Efter kultur- och demokratiministerns
genomgång följde en dialog om politiken. Maria Johansson, ordförande Lika
Unika, talade därefter på temat mänskliga rättigheter,
funktionshinderpolitiken och intersektionalitet.

Tvärsektoriell ny funktionshinderspolitik engagerar
brett i Regeringskansliet

Statsrådet Åsa Regnér redogjorde för beredningsläget för flera aktuella
frågor inom funktionshinderspolitiken. Arbetet med att ta fram en ny
funktionshinderspolitik är i full gång på departementet. En proposition är
planerad. Funktionshinderspolitiken är tvärsektoriell och beredningsarbetet
pågår på många enheter i hela Regeringskansliet.

Funktionshindersfrågor viktiga i departementets
arbete med Agenda 2030
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Åsa Regnér redogjorde för några av de internationella åtaganden som är
aktuella under året. I sommar håller FN ett politiskt högnivå-forum om
Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen.

– Vid det mötet redovisar Sverige hur vi arbetar med att genomföra agendan.
Myndigheternas, näringslivets och civilsamhällets arbete spelar här en viktig
roll. I Socialdepartementets underlag till redovisningen är
funktionshindersfrågorna en viktig del, sa Åsa Regnér.

Regeringen prioriterar det fortsatta arbetet med att genomföra Agenda 2030.

Socialt toppmöte i Göteborg

I Göteborg genomförs i november ett socialt toppmöte för rättvisa jobb och
tillväxt. Statsminister Stefan Löfven och EU kommissionens ordförande
Jean-Claude Juncker är värdar för mötet.

Kommissionen för jämlik hälsa informerade

Under mötet presenterade professor Olle Lundberg, ordförande
i Kommissionen för jämlik hälsa, innehållet i kommissionens arbete och
samtalade delegationens företrädare. Se Kommissionens
informationsmaterial i högerspalten.



Artikel från Socialdepartementet

Nationell samling mot
hedersrelaterat våld och förtryck
Publicerad 15 februari 2017 Uppdaterad 16 februari 2017

Länsstyrelsen i Östergötland arrangerade i samråd med
Socialdepartementet en konferens om hedersrelaterat
våld och förtryck den 14 februari. Syftet var att
uppmärksamma hur arbetet bäst bedrivs och vad
utmaningarna är både lokalt och nationellt. Vid kon‐
ferensen gavs presentationer kring regeringens politik,
förebyggande verksamheter och arbete inom
kommuner, myndigheter samt rättsväsendet.
Barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och inrikesminister Anders
Ygeman talade vid mötet, som kommer att följas av fler aktiviteter och
samlingar under året. Fokus låg på hur arbetet för att förebygga och åtgärda
hedersrelaterat våld och förtryck bäst kan bedrivas, vad ansvariga
myndigheter och aktörer gör nationellt och lokalt samt hur arbetet behöver
utvecklas för att möta utmaningarna på området.

– Regeringen arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och förtryck.
Den jämställdhet vi kämpar för gäller alla och är en del av den svenska
modellen. Den är inte relaterad till, kön, ålder, bakgrund eller annat. Alla
människor ska ha rätt att göra sina val och välja sin livsväg, det kan inte
dikteras av andra. Dagens samling är ett resultat av att regeringen vill växla
upp ansträngningarna när det gäller det hedersrelaterade våldet och vi tänker
inte släppa frågan, inledde Åsa Regnér.

En del i arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Regeringen har nyligen presenterat en tioårig nationell strategi för att
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förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som ett led i att förstärka
arbetet mot det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor
ska upphöra. Strategin omfattar hedersrelaterat våld och förtryck och i
genomförandet av strategin betonas nödvändigheten i att genomgående
beakta hedersnormers betydelse. I strategin aviseras flera åtgärder som rör
hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen avser bland annat att stödja
förebyggande insatser riktade till pojkar och unga män, inte minst gentemot
dem som lever i en hederskontext.

Åsa Regnér berättade inledningsvis också om ytterligare åtgärder som
regeringen aviserar. Bland annat ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att
förbättra vägledningar kring barnäktenskap, att ta fram och sprida
information om gällande lagar och praxis i Sverige - till barn som uppges
vara gifta, men även till makar, föräldrar samt andra närstående. Regeringen
avser också att ge uppdrag om att kartlägga förekomsten av hedersvåld och i
vilken utsträckning utsatta har fått stöd. Ministern betonade vikten av
samverkan, och att alla berörda aktörer ser och tar ansvar för sin del i
arbetet.

– Min förhoppning är att vi ska gå inspirerade härifrån, men också att vi ska
känna ett gemensamt ansvar för frågorna. Jag önskar också att vi ska ha fyllt
på kunskap om vad som fungerar, vad som kan föra vårt gemensamma
arbete framåt. Att vi lyssnat till goda exempel och kan dra nytta av dem i vår
egen verksamhet.

Första delen av samlingen fortsatte med fokus på det förebyggande arbetet.
Juno Blom från Länsstyrelsen i Östergötland, som har regeringens nationella
uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, presenterade arbetet
med det Nationella kompetensteamet. Därpå följde en paneldiskussion kring
det förebyggande arbetet, med Rädda barnen, Örebro kommun och Origo
(Resurscentrum mot hedersrelaterat våld). Lars Stjernkvist (S),
kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun, presenterade hur de
arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Därefter följde en
paneldiskussion om barnäktenskap, med Socialstyrelsen, Migrationsverket
och Barnombudsmannen.

Samlingens andra del, som fokuserade på förövarna och de straffrättsliga
delarna, inleddes av inrikesminister Anders Ygeman:

– Ingen kvinna ska tvingas välja mellan frihet och sin egen familj. För att
komma till rätta med den hedersrelaterade brottsligheten, måste vi arbeta
från flera håll. Det finns inte en lösning. Hedersrelaterat våld och förtryck



måste bekämpas med flera olika insatser - genom skola, socialtjänst, hälso-
och sjukvård, polis, åklagare, nationella myndigheter och
civilsamhällesorganisationer. Lagstiftning på området ska utvärderas. En
särskild utredare kommer till exempel att utvärdera lagstiftningen mot barn-
och tvångsäktenskap, för att se om vi ska överväga ytterligare straffrättsliga
åtgärder.

Ulrika Ekvall, åklagare, delade med sig av sina erfarenheter av
äktenskapstvångsmål, och Polismyndigheten och Kriminalvården
diskuterade arbetet med förövarna.

Åsa Regnér avslutar samlingen med att tacka för ett givande möte.

– Jag vill avsluta med att säga hur mycket jag uppskattar att vi samarbetar
kring de här frågorna i Sverige. Det är avgörande för att nå resultat. Min
önskan är att vi också samarbetar mot det hedersrelaterade våldet och
förtycket i världen, för det behövs i tider då kvinnors rättigheter begränsas.

 



Artikel från Socialdepartementet

Ministrar gjorde välfärdsresa
genom Stockholm
Publicerad 10 februari 2017 Uppdaterad 10 februari 2017

Onsdagen den 8 februari reste Socialdepartementets
ministrar; socialförsäkringsminister Annika Strandhäll,
folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel
Wikström och barn, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér från norra Botkyrka till Danderyd med stopp
längs vägen för olika studiebesök. Syftet med resan var
att träffa brukare, medborgare, medarbetare och chefer i
välfärdssektorn.
−Välfärden och våra ansvarsområden hänger ihop, alla delar påverkar
varandra. Därför är det också viktigt att göra besök ihop. Besöket i
Botkyrkas hemtjänst visar exempelvis tydligt på hur välfärdsmiljarderna
skapat rätt till heltid och mer tid för de äldre, säger Annika Strandhäll,
Gabriel Wikström och Åsa Regnér i en kommentar.

Hemtjänsten i Botkyrka

Socialdepartementets ministrar började dagen med ett besök hos hemtjänsten
i Botkyrka kommun med samtal om reformen "Egen tid". Reformen införs i
Botkyrka från den 1 mars 2017 och har blivit möjlig tack vare regeringens
satsning på mer resurser till kommunerna. Syftet med satsningen är att stärka
de äldres hälsa genom att de får mer omsorgstid som de tillsammans med sin
kontaktperson i hemtjänsten kan bestämma över. Både omsorgstiden och
möjligheten till ökat självbestämmande ska öka de äldres hälsa och trygghet.
Eftersom tiden är tillsammans mellan medborgaren och dennes
kontaktperson, ska kontinuiteten förbättras.
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Besök på Skärholmens vårdcentral och
barnavårdscentral

Nästa stopp på resan var ett besök på vårdcentralen i Skärholmen och
diskussioner med verksamhetschef, personal och patienter i väntrummet. Det
blev även ett besök på barnavårdscentralen.

Danderyds sjukhus

På Danderyds sjukhus besökte ministrarna avdelning 76 som är den första i
Sverige som har demenscertifierats genom Silviahemmet tack vare sitt
arbetssätt med äldre, med eller utan bakomliggande demenssjukdom.
Personalen har utbildats i att bli bättre på att bemöta och ta hand om äldre
patienter med denna diagnos.

Utgångpunkten för arbetet har varit att även akutsjukvården behöver lära av
demensvården och på så sätt bli bättre på att ta hand om denna patientgrupp.
Arbetet har gett högre vårdkvalitet och kortare vårdtider.
Utbildningssatsningen är en del av Stockholms läns landstings arbetsmiljölyft.



Artikel från Socialdepartementet

Samtal i riksdagen om hur
könsstympning ska stoppas
Publicerad 07 februari 2017 Uppdaterad 08 februari 2017

I Sverige finns närmare 38 000 flickor och kvinnor som
har utsatts för någon form av könsstympning enligt
Socialstyrelsens uppskattning. Ett ingrepp som innebär
stor smärta och lidande för de drabbade. Den 6 februari,
på Internationella dagen mot könsstympning,
arrangerade UN Women Sverige ett seminarium i
riksdagen där jämställdhetsminister Åsa Regnér var en
av talarna.
− Könsstympning är ett groteskt uttryck för kvinnoförtryck och det är
förbjudet enligt lag och straffbart i Sverige. För att förebygga kvinnlig
könsstympning och skydda de flickor som riskerar att bli utsatta har
regeringen beslutat om ett antal uppdrag till olika myndigheter. Vi har också
lagt förslag om en straffskärpning. I ett jämställt samhälle ska alla ha rätt till
kroppslig integritet och leva utan rädsla för att utsättas för våld och
övergrepp, inledde Åsa Regnér.

Socialstyrelsen uppskattar att det finns närmare 38 000 flickor och kvinnor i
Sverige som har varit utsatta för någon typ av könsstympning, varav cirka
7000 är flickor under 18 år. Dessa flickor har genomgått könsstympning
innan de kom till Sverige.

Vägledning från Länsstyrelsen i Östergötland

Khadra Seerar, grundare av organisationen Desert Flower Foundation,
arbetar mot könsstympning och för att övergreppet inte ska tystas ner. Hon
vittnade också om sin egna personliga upplevelse.
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− Att vara flicka innebar för mig smärta, isolering och utanförskap. Jag visste
inte att könsstympning var orätt och olagligt, berättade hon.

Vid seminariet deltog även Hannes Sigurjónsson, specialistläkare och expert
på rekonstruktionsoperationer av kvinnor som utsatts för könsstympning.
Han berättade om vad som kan göras kirurgiskt för minskad smärta,
förbättrad funktion och återhämtad självidentitet.

Juno Blom, som leder det nationella arbetet mot hedersförtryck vid
Länsstyrelsen i Östergötland, berättade att de har tagit fram vägledningen
Våga se samt informationsfilmer som riktar sig till personal i skola,
socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård samt ideella organisationer.
Informationssatsningar som syftar till att öka kunskapen om kvinnlig
könsstympning och om barns rättigheter.

Vid seminariet deltog även Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot Liberalerna,
Berit Jernberg, politiskt sakkunnig hos Åsa Regnér, Monica Green,
ordförande UN Women Sverige samt Elisabeth Löfgren, moderator.



Artikel från Socialdepartementet

Mer om jämställdhetspolitikens
mål
Publicerad 11 januari 2017 Uppdaterad 11 januari 2017

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att
kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sitt eget liv. Utifrån det övergripande
målet arbetar regeringen efter sex delmål.
Det övergripande målet tar sikte på både samhälleliga strukturer, processer,
villkor och möjligheter samt på den individuella friheten, kopplat till kön och
makt. Maktbegreppet är centralt i jämställdhetspolitiken och målet uttrycker
regeringens uppfattning om vad som utmärker ett jämställt samhälle – ett
samhälle där kvinnor och män har samma makt på kollektiv nivå att forma
samhället och att på individuell nivå forma sina liv. Vidare beskriver målet
vilket resultat som ska nås genom att kvinnor har samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter som män.

Sex underliggande delmål

Utifrån det övergripande målet arbetar regeringen efter sex delmål:

1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva
medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

Delmålet anknyter i första hand till det övergripande jämställdhetspolitiska
målets första led – att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället. Formella hinder liksom ekonomiska och sociala aspekter ska inte
hindra kvinnor från att ha samma möjligheter som män att vara aktiva
samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. Målet tar
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sikte på formella politiska rättigheter – möjligheten att delta i demokratiska
processer både som väljare och som vald. Möjligheten att påverka beslutens
innehåll förutsätter deltagande i beslutsfattandet. För att kvinnor ska kunna
uppnå halva den reella makten, oavsett sektor, krävs också inflytande över
vilka frågor som tas upp på respektive avvisas från dagordningen. Det gäller
beslutsprocessen på såväl alla politiska nivåer i samhället inklusive EU-
nivån, som arenor som ligger utanför det formellt demokratiska systemet.
Kvinnor och män måste också kunna delta på samma villkor i fråga om
informella beslutsvägar. Mot denna bakgrund ingår även villkoren för
beslutsfattandet i målformuleringen. Målet tar även sikte på fördelningen av
den makt som ligger utanför det formella demokratiska systemet, till
exempel inom det civila samhället, företag och medier. Till det civila
samhället räknas också idrotten och trossamfunden. Det handlar också om
lika möjligheter för kvinnor och män att delta i och påverka de processer
som formar våra föreställningar, tankar och idéer inom medier, kulturen,
forskningen, folkbildningen och utbildningsväsendet. En jämn fördelning av
makt och inflytande mellan kvinnor och män inom samhällets alla sektorer är
självfallet inte någon garanti för att den reella makten fördelas jämnt mellan
könen, men det är en avgörande förutsättning för att även kvalitativa
aspekter av maktutövning ska kunna förändras i jämställd riktning.

2. Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt
arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Tyngdpunkten ligger på de ekonomiska villkor kvinnor och män har som
individer. Delmålet tar sikte på fördelningen av ekonomiska resurser mellan
kvinnor och män och omfattar inkomster i form av lön och
näringsverksamhet samt avkastning på kapital. Vidare omfattas ersättningar
och bidrag från transfereringssystemen samt effekter av skatter och avgifter.
Begreppet ekonomisk självständighet innebär att kvinnor och män har
samma möjligheter och villkor att försörja sig själva och sina eventuella barn.
En utgångspunkt är att kvinnor och män ses som individuellt ansvariga för
sin försörjning. Att skatter och socialförsäkringar är knutna till individen
främjar en jämn fördelning av både betalt och obetalt arbete. Delmålet
omfattar att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och förutsättningar
när det gäller tillgången till arbete och att de ska ha samma möjligheter och
villkor i fråga om anställnings-, löne- och andra arbetsvillkor samt
utvecklingsmöjligheter i arbetet. Delmålet omfattar även företagande, att
kvinnor ska ha samma möjligheter som män att starta och driva företag som



kan växa och generera en inkomst. Det avlönade arbetet ska inte bara ge
ekonomisk självständighet i förvärvsaktiv ålder, utan också innebära
ekonomisk trygghet och självständighet under pensionsåren.

3. Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor
när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Delmålet är nytt som självständigt mål sedan november 2016. Målet omfattar
hela det formella utbildningssystemet från förskola till universitet och
högskola, inklusive vuxenutbildning och yrkeshögskolan. Även bildning och
utbildning utanför det formella utbildningssystemet omfattas, till exempel
folkhögskolor och studieförbundens utbildningsverksamhet. Arbetet mot de
könsbundna studievalen omfattar alla delar av utbildningen och ger ett
strategiskt fokus till arbetet för en jämställd utbildning. Att kvinnor och män,
flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller
personlig utveckling handlar om jämställda förutsättningar att utveckla
intressen, ambitioner och att nå sin fulla potential utan att hindras av
strukturer, fördomar och stereotypa föreställningar utifrån kön. Det finns ett
särskilt ansvar inom skolväsendet att främja personlig utveckling.
Målsättningen om en jämställd personlig utveckling omfattar även andra
arenor utanför den formella och icke-formella utbildningssektorn, till
exempel föreningslivet, och har bäring på flera av de jämställdhetspolitiska
delmålen.

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att
ge och få omsorg på lika villkor.

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att
ge och få omsorg på lika villkor. Målet omfattar inte endast fördelningen av
obetalt arbete inom ett heterosexuellt par i ett hushåll, utan avser
fördelningen mellan kvinnor och män av obetalt arbete på samhällsnivå.
Målet omfattar även obetalt hemarbete, omsorgen om barn, äldre och andra
närstående. Målet inbegriper både den som ger omsorg och den som tar emot
den. Med hemarbete åsyftas det hushålls- och underhållsarbete som utförs i
hemmet. Den äldreomsorg och barnomsorg som inte är obetald omfattas av
delmål 6, jämställd hälsa.



5. Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en
god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Delmålet är nytt som självständigt mål sedan november 2016. En god
folkhälsa handlar inte endast om att hälsan bör vara så god som möjligt, den
bör också vara så jämlikt och jämställt fördelad som möjligt. Delmålet
jämställd hälsa avser fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa, och
omfattar såväl förebyggande folkhälsoarbete som åtgärder och insatser till
enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till personer med
funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård. När det gäller omsorg tar
målet sikte på offentligt finansierad omsorg. Det obetalda omsorgsarbetet
omfattas av delmålet en jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet. Barnomsorgen omfattas av delmålet jämställd utbildning.

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till
kroppslig integritet.

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till
kroppslig integritet. Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt,
inklusive sexuellt, våld och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor.
Delmålet omfattar vidare hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution
och handel med människor för sexuella ändamål. Det andra ledet i delmålet
om kroppslig integritet handlar om kvinnors och flickors rätt och möjlighet
att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. Delmålet
omfattar också mäns och pojkars våldsutsatthet och kroppsliga integritet.
Delmålet har även ett särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och
våld. Vidare omfattas att motverka kommersialisering och exploatering av
kvinnokroppen, i medier, pornografi och reklam som syftar till att
reproducera föreställningar om kvinnors underordning. I delmålet ingår
också trakasserier, hot och annat våld som sker på internet och andra digitala
kanaler. Delmålet är således mer omfattande än vad som räknas till
begreppet våld i nära relationer, dvs. mellan närstående (prop.2006/07:38).
Delmålet om mäns våld mot kvinnor har även en stark koppling till
närliggande former av våld såsom våld i samkönade relationer och våld mot
barn.



Artikel från Socialdepartementet

Jämställdhet självklart i
funktionshinderspolitiken
Publicerad 13 december 2016 Uppdaterad 13 december 2016

–Funktionshindersperspektivet ska genomsyra
jämställdhetspolitiken och jämställdhetsperspektivet ska
genomsyra funktionshinderspolitiken. Studier
publicerade under de senaste tio åren visar att
omfånget av våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
är mer omfattande än omfånget av våld mot kvinnor
utan funktionsnedsättning. Det är ett exempel på varför
strategin mot mäns våld mot kvinnor är viktig också för
funktionshinderspolitiken, sa barn-, äldre-, och
jämställdhetsminister Åsa Regnér när hon den 9
december ledde årets sista möte med
Funktionshindersdelegationen.
En stor del av mötet riktades mot jämställdhetsarbetet inom
funktionshinderspolitiken. Regeringen lämnade den 21 november skrivelsen
Makt mål och myndighet till Sveriges riksdag. I skrivelsen presenterar
regeringen bland annat inriktningen av jämställdhetspolitiken med en
organisation för hur den ska genomföras, ett system för hur den ska följas
upp och en nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Ömsesidiga perspektiv ska se risker för kränkningar

För att nå jämställdhetspolitikens uppsatta mål är det nödvändigt att ha med
ett funktionshindersperspektiv i arbetet. För att nå funktionshinderspolitikens
uppsatta mål är det likaså nödvändigt att ha med ett jämställdhetsperspektiv.
Jämställdhet ska vara en självklar del i funktionshinderspolitiken. Inte minst
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om samhället ska kunna komma åt och se var riskerna för kränkningar av de
mänskliga rättigheterna är störst.

Synliggör flickor och kvinnor med funktionshinder

Det är viktigt att synliggöra flickor och kvinnor med funktionsnedsättning.
Bland personer med funktionsnedsättning har kvinnor lägre sysselsättning än
män. Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är mer omfattande än
omfånget av våld mot kvinnor utan funktionsnedsättning. Valdeltagandet är
lägre bland kvinnor med funktionsnedsättning jämfört med övriga kvinnor.
Den skillnaden saknas för män med funktionsnedsättning i förhållande till
övriga män.

Regeringens insatser för jämställdhet inom
funktionshinderspolitiken

Regeringen vill ytterligare stärka jämställdhetsperspektivet inom
funktionshinderspolitiken. I det arbetet ligger Myndigheten för delaktighet
(MFD) i framkant. I instruktionen till myndigheten reglerar regeringen att ett
jämställdhetsperspektiv ska finnas med i arbetet för full delaktighet i
samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. MFD är en så kallad
JiM-myndighet och har ett särskilt uppdrag att integrera ett
jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet. MFD har på regeringens
uppdrag genomfört en fördjupad jämställdhetsanalys av levnadsvillkor och
möjligheter till delaktighet för personer med funktionsnedsättning.



Artikel från Socialdepartementet

Halvvägs i mandatperioden för
regeringens äldrepolitik
Publicerad 07 december 2016 Uppdaterad 06 december 2016

Vid årets sista möte mellan Pensionärskommittén och
regeringen, handlade dialogen bland annat om
jämställdhet, ökad bemanning och kunskapssatsningar
inom äldre- och funktionshindersområdet. Fokus på
mötet låg på vad regeringen uträttat så här halvvägs in i
mandatperioden.
– Satsningen inom äldreomsorgen är också en av regeringens viktiga
jämställdhetssatsningar. Det kommer att bidra till bättre arbetsmiljö för de
kvinnor som jobbar inom omsorgen och förbättrad omsorg om brukarna, sa
statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson när Pensionärskommittén den
1 december besökte Socialdepartementet.

Ordning och reda i välfärden

Mötet inleddes med att Välfärdsutredningens huvudsekreterare Johan Höök
redogjorde för innehållet i det nyligen lämnade betänkandet Ordning och
reda i välfärden (SOU 2016:78). Utredningen har bland annat haft i uppdrag
att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda
välfärdstjänster.

Regeringens arbete med ett demensvänligare
samhälle

Efter en diskussion kring Välfärdsutredningens förslag var det dags för
Monica Rydén, Myndigheten för delaktighet (MFD), att berätta om projektet
"Handla rätt!". Tillsammans med Socialstyrelsen, Vinnova och SKL
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utvecklar MFD arbetet med teknik och innovationer som stöd för ökad
trygghet, delaktighet och självbestämmande för personer med kognitiv
nedsättning.

Regeringens skrivelse för ökad jämställdhet

Värden för mötet, statssekreterare Marianne Harby Samuelsson presenterade
därefter vad regeringen uträttat så här halvvägs in i mandatperioden.

Mycket fokus har lagts på jämställdhetsarbetet. I november presenterade
regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet –
feministisk politik för en jämställd framtid inklusive en strategi för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I skrivelsen framgår bland
annat att regeringen under 2018 avser att inrätta en jämställdhetsmyndighet.
Myndigheten ska ansvara för uppföljning, analys, samordning, kunskap och
stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen.

Ökad bemanning i äldreomsorgen

Marianne Harby Samuelsson berättade om regeringens bemanningssatsning.
Regeringen avsätter två miljarder kronor per år 2016 till 2018 för att höja
kvaliteten i äldreomsorgen. Pengarna ska bland annat gå till ökad bemanning
så att personalen får mer tid att tillbringa med de enskilda.

Kunskapssatsning inom äldre- och
funktionshindersområdet

Regeringen har uppdragit Socialstyrelsen att under 2016 fördela 178 miljoner
till kommunerna för att ge verksamheter inom äldre- och
funktionshindersområdet bättre förutsättningar för kompetensutveckling.

Nytt investeringsstöd för bostäder

Regeringen beslutade i somras om en förordning för ett nytt investeringsstöd
för att ordna bostäder för äldre personer. Investeringsstödet har börjat gälla
sedan den 15 november och tillämpas i projekt som påbörjats den 1 januari
2016 eller senare.

Global handlingsplan om äldres rättigheter



Sverige har också genomfört en nationell uppföljning av Madrid
International Plan of Action of Ageing som är en global handlingsplan för
äldres rättigheter. Rapporten visar de åtgärder regeringen genomfört som
bedöms ha stärkt kvinnor och mäns rättigheter. I rapporten framgår att
Sverige både har en hög andel äldre men också relativt friska äldre. Både
kvinnor och män har nästan dubbelt så många friska år jämfört med
genomsnittet i EU.

Regeringens politik på äldre- och sjukvårdsområdet

Vid mötet med Pensionärskommittén deltog även folkhälso-, sjukvårds- och
idrottsminister Gabriel Wikström som berättade om regeringens politik på
hälso- och sjukvårdsområdet.

– Vi har en stor utmaning i att anpassa hälso- och sjukvården efter dem med
störst behov. Det rör personer med en eller flera kroniska sjukdomar, och
inte minst multisjuka äldre med ett flertal olika diagnoser sa Gabriel
Wikström

Mötet med Pensionärskommittén avrundades med en diskussion om
regeringens politik på hälso- och sjukvårdsområdet.



Artikel från Justitiedepartementet, Socialdepartementet

Uppföljningsmöte om mäns våld
mot kvinnor och ny utredare för
barn i skyddat boende
Publicerad 29 november 2016 Uppdaterad 01 december 2016

På internationella dagen mot våld mot kvinnor kallade
jämställdhetsminister Åsa Regnér och inrikesminister
Anders Ygeman till möte om mäns våld mot kvinnor.
Dessutom presenterade de en ny utredare som ska se
över hur barns rättsliga status kan stärkas för barn i
skyddat boende.
Regeringen kallade till mötet med anledning av den nyligen beslutade
strategin för att bekämpa och motverka mäns våld mot kvinnor.
Sammankomsten var en uppföljning av det möte som hölls under
Almedalsveckan tidigare i år. Deltog gjorde representanter för
Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten tillsammans med representanter
från kvinnoförbund, kvinnoorganisationer och brottsofferjourer.

− För mig och för oss som är här är det här en väldigt viktig dag. Mäns våld
mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och jämställdhetsproblem, inte bara
i Sverige utan också globalt. Internationella dagen mot våld mot kvinnor
erbjuder ett unikt tillfälle att lyfta den här frågan på agendan, vilken
påverkar många flickor och kvinnor världen över dagligen, inledde
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringens ambition med strategin och de insatser som föreslås är att verka
för en omorientering i arbetet, från ett reaktivt till ett proaktivt
förhållningssätt, och att främja utvecklingen av effektiva åtgärder för att
förhindra både att våld utövas och att våld upprepas. Dessutom flyttas fokus
från offer till förövare, från kvinnorna till männen.
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− Mitt ansvarsområde i det här arbetet är de rättsliga delarna. Jag vill också
bidra till att sätta ett tydligare fokus på männen, bland annat genom att tala
om dessa frågor i sammanhang där det kanske inte förväntas, sa
inrikesminister Anders Ygeman.

− En intensifiering av arbetet med att förebygga brott ska komplettera det vi
redan gör med att bemöta utsatta och stärka lagstiftningen. Strategin sätter
också fokus på hedersrelaterat våld, vilket ska kartläggas eftersom vi
behöver få en uppdaterad bild. Vi kommer också att införa åtgärder som ska
motverka sexköp och människohandel, fortsatte Åsa Regnér.

Jämställdhetsministern poängterade vikten av att arbeta med frågor om makt
och inflytande i det förebyggande arbetet:

− I väldigt många av de berättelserna jag har lyssnat till har det ännu inte
börjat handla om våld. Det handlar om makt och inflytande. Om man inte
känner att man kan sätta sig på ett fik om man vill, då har man inte makt och
inflytande över sitt eget liv. Det är otroligt viktigt att angripa problemet från
det hållet.

− Regeringens ambition är att strategin och arbetet utifrån den ska vara så
relevant som möjligt. Därför är dialogen med er och andra aktörer inom
området så väldigt viktig och jag är mycket glad för förtroendet ni visar den
här produkten. Den ska förbättra människors liv. Män och kvinnor måste
hjälpas åt. Vi måste komma överens om i samhället att våldet ska upphöra
och jag och regeringen kommer att göra allt för att det ska ske, sa Åsa
Regnér.

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och inrikesminister
Anders Ygeman presenterade vid efterföljande pressträff Fredrik Lundh
Sammeli, som regeringens särskilda utredare med uppdrag att föreslå
åtgärder för att stärka barns rättsliga status för barn som vistas i skyddat
boende. Antalet barn som befinner sig i skyddat boende är fler än antalet
kvinnor, cirka 2200 varje år.

− Skyddet för utsatta barn behöver stärkas. Det gäller framför allt barn som
har utsatts för, eller bevittnat våld. Många barn vistas långa tider på skyddat
boende, men deras rättsliga ställning är oklar. Vi vet till exempel att deras
skolgång kan bli lidande. Regeringens strategi för att motverka mäns våld
mot kvinnor innehåller förebyggande insatser som innebär en ökad trygghet



även för barnen, sa Åsa Regnér.

Utredningen är efterlängtad och handlar om den rättsliga statusen för barnen
och vilken kvalitet de boende har för barnen.

− Det känns väldigt roligt att få det här uppdraget av en feministisk regering
som vill göra barnkonventionen till lag. Det här är ett område där barnets
rättigheter behöver stärkas, kommenterade Fredrik Lundh Sammeli.

Uppdraget startar omgående och ska redovisas senast den 31 december
2017.



Artikel från Socialdepartementet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Artikel från Socialdepartementet

Äldres rättighetsperspektiv och
jämställdhet när Åsa Regnér
besökte Kina
Publicerad 24 november 2016 Uppdaterad 24 november 2016

− Både Sverige och Kina har gemensamma
samhällsutmaningar med en åldrande befolkning som
innebär att sjukvården och äldreomsorgen behöver
utvecklas. Genom den här resan vill den svenska
regeringen fördjupa utbytet med Kina tillsammans med
näringsliv och organisationer. Det sa barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér med anledning av
hennes resa till Shanghai och Peking den 20 till 24
november.
Åsa Regnérs resa till Kina riktade främst in sig mot politikområdena
äldreomsorg, hälsa och jämställdhet. I den svenska delegationen ingick
experter inom bland annat äldreomsorg och företrädare för svenskt
näringsliv. Syftet med resan har varit att lära mer om varandras omsorgs- och
hälso- och sjukvårdssystem, diskutera och knyta kontakter.

Rättighetsperspektivet i äldreomsorgen

Under besöket i Shanghai talade Åsa Regnér bland annat vid ett
rundabordssamtal hos Shanghai Civil Affairs Bureau som är en institution
som ansvarar för äldreomsorg och vård.

– Den svenska regeringen har genomfört en rad initiativ utifrån
rättighetsperspektivet. Målet är att äldre kvinnor och män ska kunna leva
aktiva liv, utöva påverkan på samhället och sina vardagliga liv. Den svenska
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regeringen vill öka kvaliteten i äldreomsorgen och utöka antalet medarbetare
inom äldreomsorgen samt utveckla deras kompetens, sa Åsa Regnér i sitt tal.

Jämställdhet genomsyrar alla politiska beslut

Vid besöket i Beijing höll Åsa Regnér ett öppningsanförande vid den
Internationella konferensen om jämställdhet och Corporate Social
Responsability. Konferensens syfte var att öka företagens kunskap och
diskutera vilka roller företag kan ta för att minska våld i hemmet.

I mars 2016 antog Kina en anti-våld lag som har varit ett betydande steg mot
jämställdhet. Lagen anger att företag har ett ansvar för att förhindra våld i
hemmen.

– Att stoppa mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för Sveriges
feministiska regering. Därför har regeringen nu presenterat en nationell
strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Detta
berättade jag bland annat om under mitt besök, sa Åsa Regnér.

Välbesökt pappautställning på HeForShe-
evenemang

I Peking invigde Åsa Regnér utställningen Dads och uppmärksammade
samtidigt FN-initiativet #HeForShe. Bland andra Sveriges ambassad stod
som värd för arrangemanget.

- Män bör ta större ansvar för arbete i hemmet för att stötta kvinnors
politiska engagemang och karriärer, både offentligt och privat. En sådan
förändring får positiva effekter för kvinnligt ledarskap och det är hög tid för
män att engagera sig i jämställdhetsarbetet, sa Åsa Regnér i sitt öppningstal.

Framtidens äldrevård

I Peking träffade Åsa Regnér även Kinas inrikesminister Li Liguo och
öppningstalade vid ett seminarium om framtidens äldrevård.



Artikel från Socialdepartementet

FN-rapport samlar svenska
insatser för äldres rättigheter
Publicerad 18 november 2016 Uppdaterad 18 november 2016

Den 31 oktober skickade regeringen den svenska
rapporten Nationell uppföljning av den regionala
implementeringen av Madrid International Plan of Action
(MIPAAA) i Sverige till FN:s ekonomiska kommission för
Europa (UNECE). – Vi människor blir inte mer lika
varandra bara för att vi blir äldre. Våra intressen
fortsätter att vara olika. Våra behov fortsätter att vara
individuella. En modern äldrepolitik måste inte bara ta
hänsyn till det, utan det ska vara en självklar
utgångspunkt som genomsyrar politiken. Äldre kvinnors
och mäns rättigheter ska vara i fokus när vi utvecklar
äldreomsorgen i Sverige säger äldreminister Åsa
Regnér med anledning av att Sverige nu lämnat
rapporten.
Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) är en global
handlingsplan inom Förenta Nationerna (FN) som lyfter fram äldres
rättigheter. I handlingsplanen uppmanas medlemsstaterna att, mot bakgrund
av den globala utmaningen med en åldrande befolkning, uppmärksamma och
vidta åtgärder för att stärka äldres rättigheter.

Handlingsplanen antogs i Madrid 2002 och följs upp vart femte år och
Sverige rapporterade till FN:s ekonomiska kommission för Europa nu i
oktober. Därefter görs en global rapportering till den Sociala
utvecklingskommissionen i New York.

https://www.regeringen.se/


I rapporten framgår de åtgärder som har genomförts i Sverige under perioden
2012 – 2016 för att stärka äldre kvinnors och mäns rättigheter

För att fånga upp bredden i de insatser som gjorts har ett antal myndigheter
och departement medverkat i rapporteringen, liksom företrädare för
pensionärsorganisationer.

Aktivt liv och inflytande i samhället

I rapporten till UNECE finns fakta och underlag nu samlat som regeringen
och andra kan använda i arbetet med att utveckla äldrepolitiken och planera
för att möta äldre kvinnor och mäns behov nu och i framtiden.

Värt att uppmärksamma i den svenska rapporten är att Sverige, jämfört med
andra OECD-länder, har en åldrad befolkning med en hög andel som är över
80 år, men också relativt friska äldre.

Regeringen har genomfört flera satsningar utifrån ett rättighetsperspektiv.
Målet har varit att äldre kvinnor och män ska kunna leva ett aktivt liv och ha
inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet med
bibehållet oberoende, bemötas med respekt samt ha tillgång till god vård och
omsorg.

Ett exempel är ökad bemanning inom äldreomsorgen. Bemanning är central
för omsorgens kvalitet. Regeringen avsatte 1 miljard kronor 2015 och 2
miljarder kronor per år till kommunerna under perioden 2016–2018 för en
ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Som ett komplement till ökad bemanning har regeringen under 2016 även
avsatt 200 miljoner kronor till en utbildningssatsning riktad till baspersonal
inom äldreomsorgen och funktionshindersområdet.

För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och
landsting tillför regeringen därutöver 10 miljarder kronor om året till
kommunsektorn för 2017 och framåt. Pengarna ska stärka välfärden och
utveckla den svenska modellen.

Investeringsstöd för äldrebostäder

Befolkningen ökar kraftigt i Sverige och behovet av bostäder har ökat
avsevärt. Regeringen har infört ett nytt investeringsstöd för äldrebostäder.
Stödet ska stimulera ombyggnation och nybyggnation av bostäder för äldre.



Meningen är att förbättra tillgängligheten och uppmuntra de äldre att bo
kvar. Regeringen har under 2016 tillfört 150 miljoner kronor till detta.



Artikel från Finansdepartementet, Socialdepartementet

Regeringen diskuterar åtgärder
mot könsdiskriminerande reklam
med reklambranschen
Publicerad 10 november 2016 Uppdaterad 10 november 2016

Måndagen den 7 november träffade
jämställdhetsminister Åsa Regnér och
konsumentminister Per Bolund representanter för
reklambranschen för ett samtal om könsdiskriminerande
reklam. På plats var bland annat
Reklamombudsmannen, Sveriges Annonsörer och
Sveriges Kommunikationsbyråer.
Samtalet kretsade framförallt kring frågan om ett eventuellt förbud mot
könsdiskriminerande reklam. Bland de nordiska länderna är Sverige idag det
enda landet utan sådan lagstiftning.

- Det förpliktigar att vara en feministisk regering. Vi har en lång tradition av
att fokusera på jämställdhet i Sverige. Det är ett resultat av hårt arbete och
uppstår inte av sig själv. Jag tycker mig märka att frågan om förbud mot
könsdiskriminerande reklam fått nytt liv och vill veta mer om hur branschen
ser på detta, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Istället för lagstiftning har Sverige ett självreglerande system där
privatpersoner, företag och andra organisationer kan anmäla reklam till
Reklamombudsmannen som prövar om reklamen strider mot Internationella
Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

- Det är viktigt att det finns ett självreglerande arbete men samtidigt ser vi att
problemen fortsätter utan att avta. Kommer könsdiskriminerande reklam att
minska av sig själv eller behövs åtgärder? Dörren är inte stängd för
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lagstiftning, men jag vill höra hur branschen ser på de system vi har idag och
vad som behövs göras framåt, säger konsumentminister Per Bolund.

Branschföreträdare menade å andra sidan att det redan görs ett gediget
arbete för att få bort den könsdiskriminerande reklamen.

- Vi ägnar mycket tid åt den här frågan när vi utbildar våra medlemsföretag
och tror att även utan lagstiftning så är det här ett övergående problem i
Sverige. Det blir mindre och mindre intressant att skapa den här typen av
reklam och kommer inte vara lönsamt i längden utan bara omodernt, säger
Christina Nylander, Sverige Kommunikationsbyråer.

- Mycket av den könsdiskriminerande reklamen produceras utanför Sverige,
och är därför inte nödvändigtvis något man kommer åt med ett förbud. Vi
säger ibland nej till utländska aktörers reklam och förklarar att den inte
kommer att fungera på den svenska marknaden. Då ber vi om andra motiv
och det accepteras oftast. Den typen av ställningstagande är också ett
alternativ, säger Sofie Brange, Clear Channel Sverige.

Enligt Reklamombudsmannen fälls ungefär hälften av ärendena som rör
könsdiskriminerande reklam. Deras praxis har även stramats åt de senaste
åren.

- Jämfört med våra europeiska kollegor har vi en helt annan syn. I nordiska
länder sker sällan prövningar, trots lagstiftning. Sverige är striktare och
reklam som vi fällt har friats i andra europeiska länder, säger Elisabeth
Trotzig, Reklamombudsmannen.

Både Åsa Regnér och Per Bolund menade vid mötet att det kan behövas mer
kraftfulla åtgärder för att vända den negativa utvecklingen.

– Vid mötet var vårt budskap till branschen tydligt. Vi förväntar oss att det
händer saker framöver. Vi är inte nöjda med hur det ser ut i dag. Det här är
ett samhällsproblem som vi behöver hitta en lösning på, säger
konsumentminister Per Bolund.



Artikel från Kulturdepartementet, Socialdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Lässatsning för att stimulera fler
barn och unga att läsa mer
Publicerad 31 oktober 2016 Uppdaterad 31 oktober 2016

I Sverige är läsvanorna stabila för den svenska
befolkningen som helhet. Men det finns oroande
tendenser som att andelen unga som läser regelbundet
minskar och att god läsförmåga i hög grad bestäms av
till exempel föräldrars utbildningsnivå. Regeringen vill
förbättra läsförmågan och öka läsningen bland barn
och ungdomar i hela landet och genomför därför en
särskild lässatsning, Hela Sverige läser med barnen.
En god läsförmåga är grundläggande för att barn ska klara kunskapskraven i
skolan. I regeringens särskilda lässatsning samlas skola, kultur, idrott och
föreningsliv för läsfrämjande insatser under paraplyet "Hela Sverige läser
med barnen". Inom ramen för satsningen kommer höstlovet stärkas som ett
läslov, en läsdelegation har tillsatts och regeringen utvidgar de pågående
satsningarna Bokstart och Läslyftet.

- Det brukar sägas att det krävs 5000 timmar för att träna upp sin
läskondition, gå från att staka sig genom en text till att läsa med flyt och lust.
Alla de timmarna ryms inte i skolans schema. Vi ska läsa mer i skolan, men
vi måste också läsa mer hemma och alla barn – oavsett hur många böcker
man har i bokhyllan hemma – måste oftare hamna i situationer där man kan
upptäcka läsning, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Läslovet

För att uppmärksamma läsning görs en rad aktiviteter och som ett led i det
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arbetet har regeringen beslutat att hädanefter kalla för, och stärka höstlovet
som, ett läslov. Under läslovet kan samhället utanför skolan samlas för att
stärka barns läsning. Det blir ett tillfälle då kulturinstitutioner får jobba mer
för att nå fler barn, då fotbollsklubben kanske tar med barnen till biblioteket
i slutet av en träning, då skolbibliotekarien jobbar lite extra med lärarna på
fritidshemmet och folkbiblioteket tänker ut ett nytt sätt att nå föräldrar och
barn som vanligen inte går dit.

För att stimulera läslovet kommer Regeringen att satsa 5 miljoner kronor
årligen 2017–2020 så att kulturinstitutioner runt om i landet ges möjlighet att
få stöd att genomföra läsfrämjande aktiviteter under skollov.

Redan i år har många kulturinstitutioner och bibliotek tagit initiativ till just
sådana aktiviteter. Kulturrådet fördelar redan sedan flera år tillbaka bidrag
till läsfrämjande insatser. Stödet uppgår till ca 20 miljoner kronor årligen.

- Nu i novembermörkret hoppas jag verkligen att alla får möjlighet att
förgylla vardagen med en god bok. Låt lovet bli ett riktigt läslov där du får
upptäcka nya perspektiv eller äventyr. Jag kommer ta tillfället i akt att läsa
mycket och det hoppas jag att du också får möjlighet att göra. Med din familj
och dina vänner eller på egen hand, säger Helene Hellmark Knutsson,
minister för högre utbildning och forskning.

Läsdelegationen

Läsdelegationen – under ledning av stadsbibliotekarie Katti Hoflin – har i
uppdrag att samordna läsfrämjande insatser inom och utanför skolan. Det
finns idag en rad bra initiativ och insatser inom skola, kulturliv, föreningsliv
och idrott, och syftet med en samordning är att öka effekten av dem.
Satsningen ska bidra till att ge alla barn och unga mer likvärdiga
förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.
Uppdraget ska slutredovisas i mitten av 2018.

- Läsning är nyckeln till att kunna utvecklas, och att kunna ta del av hela
vårt demokratiska samhälle. Läsning och böcker har betytt allt för mig. Om
det inte vore för att bokbussen kom varannan vecka till min by mitt i skogen
i Småland så hade jag inte varit den människa jag är, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Bokstart – läsinspiration till småbarnsföräldrar i
socioekonomiskt utsatta områden



Regeringen kommer att utvidga Kulturrådets pågående satsning Bokstart,
som syftar till att tidigt stimulera små barns språk- och läsutveckling.
Satsningen riktar sig till föräldrar med små barn och innebär att framför allt
barnhälsovård och folkbibliotek samverkar för att nå dem med inspiration
och information kring läsning. Delar av Bokstart riktas i dag till
socioekonomiskt utsatta områden, och regeringen vill utvidga satsningen till
fler kommuner och regioner.

Utvidga Läslyftet till förskola och skolbibliotek

Läslyftet är en fortbildningsinsats i språk-, läs- och skrivutveckling för lärare
i förskoleklass, grund- och gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

- Det blir allt viktigare att förstå texter, också komplexa texter. Därför är det
avgörande att både killar och tjejer läser mycket och kan förstå och använda
det de läser, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Fortbildningen syftar till att utveckla kvaliteten i undervisningen genom att
ge lärare fler verktyg och perspektiv för att arbeta med elevernas läs- och
skrivutveckling. Regeringen avser utöka Läslyftet till att även omfatta
förskollärare och skolbibliotekarier.

- Läsning är så mycket mer än bara text i en bok. Genom att läsa kan du
färdas i länder du aldrig kan komma till och uppleva svunna och kommande
tidsåldrar. Du kan inse samband du inte hade tänkt dig och förstå människor
du annars inte begripit dig på. Utan läsning hade världen varit oändligt
mycket fattigare, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Ytterligare reformer för att förstärka läsningen

Regeringen gör utöver insatserna inom Hela Sverige läser med barnen ett
flertal ytterligare reformer för att förstärka läsningen inom såväl
Utbildningsdepartementets som Kulturdepartementets ansvarsområden. Det
handlar bland annat om en läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet, förstärkt
specialpedagogisk kompetens i skolan, personalförstärkningar i skolbibliotek
och en nationell biblioteksstrategi.



Artikel från Socialdepartementet

Äldreomsorgen ska sätta
individens behov i centrum
Publicerad 19 oktober 2016 Uppdaterad 19 oktober 2016

- Vår äldreomsorg ska sätta individens behov i centrum.
Då behöver det finnas tillräckligt med resurser och
personal som ges förutsättningar att göra det viktiga
jobbet. Det sa äldreminister Åsa Regnér när hon den 14
oktober mötte 1300 chefer och undersköterskor från
äldreomsorgen i samband med Äldreomsorgsdagarna
på Älvsjömässan.
- I mina möten med äldre kvinnor och män som får äldreomsorg lyfter de
nästan alltid personalen. "Personalen är fantastisk", säger de. Sen lägger de
ofta till: "Men de får slita för hårt", sa Åsa Regnér.

Två miljarder om året till fler medarbetare i
äldreomsorgen

Äldreomsorgsdagarna 2016 arrangerades den 13 till 14 oktober 2016.
Konferensen var den 15 i ordningen och är en av Sveriges största
konferenser för personal som arbetar inom äldreomsorg. Årets tema var
Hälsan och själen.

- Allt för länge har skattesänkningar fått gå före investeringar i välfärden.
Därför investerar regeringen nu 2 miljarder om året i mer personal i
äldreomsorgen. Därför förstärker vi nu kommunsektorn med de 10
välfärdsmiljarderna. Så kan vi utveckla äldreomsorgen och den svenska
modellen, sa Åsa Regnér.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Socialdepartementet

Premiärmöte för
barnrättsdelegationen
Publicerad 14 oktober 2016 Uppdaterad 14 oktober 2016

Barn som rättighetsbärare, Barnkonventionen,
våldsutsatta barn och ensamkommande barn. Det var
fyra områden högt uppe på dagordningen när
barnrättsdelegationen igår sammanträdde för första
gången.
Under april månad i år beslutade regeringen att inrätta en barnrättsdelegation
som forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer i
Sverige som arbetar med barnets rättigheter. Syftet är att finna en mer
systematisk form för den dialog som barn-, äldre- och
jämställdhetsministerns statssekreterare Pernilla Baralt fört med
civilsamhällesorganisationer på barnrättsområdet.

– Det blev ett mycket bra möte med stort engagemang, hög kompetens och
vilja att samverka och bidra. Sverige ska vara världens barnvänligaste land
och det är när vi arbetar tillsammans utifrån olika perspektiv som vi stärker
barns rättigheter och möjligheter som bäst, sa statssekreterare Pernilla Baralt
efter mötet.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér inledde med att beskriva
delegationen och förväntningarna på denna, vikten av en plattform där
civilsamhället kan bidra och dela sina frågor och kunskaper. Sedan fortsatte
barnrättsdelegationens ordförande, statssekreterare Pernilla Baralt.

Huvudtemat för det första mötet var den sociala barn- och ungdomsvården.
Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och
ungdomsvården, Cecilia Grefve, presenterade sitt uppdrag och lyfte vikten
av att få med barnens röst och barn som experter i sitt eget liv. Hon beskrev
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vidare att det är viktigt att ha med barn som medskapare redan tidigt i den
sociala barn- och ungdomsvårdens utvecklingsarbete – inte bara i
lösningarna utan också i problemformuleringarna.

Under Grefves presentation visade hon även upp en bild på den breda
delaktigheten, och även där är många barnrättsorganisationer och
civilsamhälle är med.

Barnrättsdelegationen kommer att träffas regelbundet och till nästkommande
möten framfördes önskemål om teman som våld mot barn och hur vi ökar
barns delaktighet i beslut som rör dem.



Artikel från Utrikesdepartementet

FirstGeneration Global Goals
Forum – unga och det
gemensamma arbetet för en
bättre värld i fokus
Publicerad 07 oktober 2016 Uppdaterad 07 oktober 2016

Över 300 engagerade unga, lärare, eldsjälar,
företrädare från civilsamhället och näringslivet
samlades den 5:e oktober vid #FirstGeneration Global
Goals Forum i Stockholm. Framtidstro genomsyrade
dagen där unga och FN:s globala mål stod i fokus.
Den svenska youtubestjärnan och programledaren Clara Henry modererade
forumet och en mängd inspirerande personer från olika delar av världen
medverkade i programmet. Forumet öppnades av jämnställdhetsminister Åsa
Regnér och FN:s sändebud för unga, Ahmad Ahlendawi skickade en
videohälsning.

- Unga gagnas inte bara av de globala målen utan de utgör snarare nyckeln
till att målen ska bli en framgång. Därför finner jag det särskilt
uppmuntrande att man i kampanjen #FirstGeneration fokuserar på lärare och
utbildare. Lärare har en unik möjlighet att från en tidig ålder inpränta vikten
av hållbarhet hos ungdomar i syfte att träna dem i och göra det möjligt för
dem att skapa förändring.

Dagen bjöd på flera inspirerande och lärorika moment. Publiken fick sig
tankeställare i en interaktiv quiz och Staffan Landin ökade på kunskaperna
om hållbar utveckling. Publiken fick också möjlighet att ställa miljöminister
Karolina Skog och företrädare från bland annat IKEA och E.ON till svars i
en Global Goals grill, arrangerad av We_change. För första gången delades
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också FirstGeneration Award ut. Statsekreterare Ulrika Modéer och Mats
Djurberg, generalsekreterare i Svenska Unescorådet delade ut utmärkelsen
till utbildare och eldsjälar från 17 länder, för att uppmärksamma deras
insatser i att inspirera och engagera unga i frågor som rör rättvis och hållbar
utveckling, fred och klimatarbete. Efter prisceremonin framförde den
svenska-samiska hip-hop artisten Maxida Märak en samisk jojk. Forumet
avslutandes med en videohälsning från ministern för hållbar utveckling och
klimat, Isabella Lövin, där buskapet var tydligt- globala utmaningar behöver
globala lösningar.

- För att de globala målen ska bli verklighet behöver vi ha förebilder runt om
världen. Globala utmaningar kräver globala lösningar. Jag är säker på att ni
kommer att fortsätta verka för att hitta sådana lösningar tillsammans.

Forumet arrangerades på Internationella lärardagen den 5 oktober, för att
just denna dag lyfta fram utbildare och andra eldsjälars viktiga roll i att
inspirera och engagera unga i frågor som rör en rättvis och hållbar framtid.
Forumet som ägde rum i Norra Latin, en anrik gammal skola, fick stor viral
spridning både nationellt och internationellt där hashtaggen #FirstGeneration
trendade på twitter med över 13000 tweets.

Det svenska intitiativet #FirstGeneration vill uppmuntra unga att engagera
sig i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Därför lyfts särskilt utbildare
och eldsjälar fram som de personer som har en viktig roll i att engagera unga.
Vid #FirstGeneration Global Goals Forum uppmärksammades personer som i
sin vardag runt om i världen, på olika sätt utbildar och inspirerar unga i
frågor som rör rättvis och hållbar utveckling. De inbjudna utbildarna och
eldsjälarna har valts ut i samarbete mellan svenska ambassader utomlands
och lokala samverkanspartners som till exempel UN Women, UNDP,
UNESCO och olika universitet. Tillsammans med utvalda unga attachéer i
Stockholm formar nu dessa utbildare och eldsjälar nu ett nätverk för utbyte
av kunskap och idéer för en bättre värld.

Klicka här för att se #FirstGeneration Global Goals Forum (Youtube)



Artikel från Socialdepartementet

Symbiocare-satsning i Wien
Publicerad 06 oktober 2016 Uppdaterad 06 oktober 2016

Sveriges Ambassad i Wien ordnade tillsammans med
Business Sweden i juni och september en stor
Symbiocare-satsning om äldrevård. Det övergripande
målet var att etablera ett svenskt- österrikiskt forum för
hälso- och äldrevård i syfte att utbyta erfarenheter och
lyfta fram bra exempel på svenska företagslösningar
och koncept för hälso- och äldrevård.
Som startskott för satsningen ägde ett svenskt-österrikiskt rundabordssamtal
om äldrevård rum i Wien. Äldrevårdsministern Åsa Regnér och den
österrikiska socialministern Alois Stöger deltog vid rundabordssamtalet, som
arrangerades av Sveriges ambassad i Wien och Business Sweden i samarbete
med den österrikiska paraplyorganisationen ÖKSA. På temat "Modern
Elderly Care with Quality and Dignity" var statsråd, experter och företag
inbjudna till en halvdags erfarenhetsutbyte.

Efter välkomnande ord av ambassadören Helen Eduards och
handelssekreteraren Carsten Grönlund beskrev de båda ministrarna
situationen i Sverige respektive Österrike inom äldrevården. Statsrådet Åsa
Regnér poängterade behovet av såväl utbildad personal som tekniskt
kunnande för att möta framtidens utmaningar inom äldrevården.

Från Österrikes sida framhöll socialministern Alois Stöger särskilt den stora
andelen äldre som vårdas hemma av anhöriga. I den efterföljande
diskussionen gav experter, medverkande från Socialstyrelsen, en fördjupad
bild av hur situationen är samt vilka områden som prioriteras och vilka
utmaningar systemen står inför.

Äldrevårdkonferensen

https://www.regeringen.se/


Den 21 september anordnade ambassaden och Business Sweden i samarbete
med ÖKSA konferensen, "Shaping the future healthcare with welfare
innovations" med experter, studiebesök och andra gemensamma projekt i
Schwedenhaus Wien. Syftet var att förbättra förutsättningarna både för
befintliga svenska bolag i Österrike samt företag som avser att etablera sig i
Österrike.

Vid konferensen deltog följande från Sverige: Anna-Greta Brodin,
Myndighet för delaktighet, Sara Lundgren, Socialstyrelsen, och ett antal
representanter för svenska företag. Eva Nilsson-Bågenholm, tidigare
nationell äldresamordnare vid Socialdepartementet, var moderator. Den
svenska delegationen träffade representanter från relevanta myndigheter och
hälso- och äldrevårdorganisationer i Österrike.

Genom projektet hade deltagande svenska företag möjligheten att på ett
kostnads- och tidseffektivt sätt etablera kontakter med och marknadsföra sig
mot utvalda nyckelpersoner på den österrikiska marknaden samt presentera
sina produkter.

Utställning kompletterade rundabordssamtalet och
äldrevårdkonferensen

I samband med rundabordssamtalet och äldrevårdkonferensen visade
ambassaden Svenska Institutets fotoutställning "AccessAbility"
("BarriereFreiheit"), som invigdes av Drottningen och de båda
socialministrarna kvällen före rundabordssamtalet.



Artikel från Socialdepartementet

En feministisk regering ser till att
beslut leder till ökad jämställdhet
Publicerad 05 oktober 2016 Uppdaterad 05 oktober 2016

Nedan redovisas ett urval av reformer och förslag som
bidrar till ökad jämställdhet och som presenteras i
Budgetpropositionen 2017.

Ny jämställdhetsmyndighet

Regeringen avser att inrätta en jämställdhetsmyndighet, som ska bidra till ett
effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. För att regeringen ska
kunna säkerställa att jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag i
styrningen av myndigheter och verksamheter krävs en permanent struktur på
nationell nivå. Jämställdhetsmyndighetens arbete ska utgå från det
övergripande jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sina egna liv samt regeringens delmål
kopplat till detta. Den närmare organisationen, ansvarsfördelningen samt
gränssnitt och samarbete med existerande strukturer kommer att tas fram
inom ramen för en organisationskommitté. Myndigheten ska vara verksam
från och med början av 2018.

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor

En nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor för de kommande tio åren
kommer att presenteras under hösten 2016. Mäns fysiska, sexuella och
psykiska våld mot kvinnor och flickor är ett allvarligt hinder för jämställdhet
och för kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna
och ett av de yttersta uttrycken för ojämställdheten. Den nationella strategin
avseende mäns våld mot kvinnor som kommer att presenteras syftar till att
stärka regeringens strategiska arbete på området långsiktigt och prioritera
förebyggande arbete. I strategin kommer våld i nära relationer och ett
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intersektionellt perspektiv att beaktas. De samlade åtgärderna på området
omfattar över 900 miljoner kronor för perioden 2017-2020 för att förebygga
och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Satsningar på kvinnors hälsa och sexuella rättigheter

Att förbättra vården till kvinnor är ett prioriterat arbete för regeringen, både
ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Regeringens bedömning är att
satsningar på att stärka bemanningen och kompetensförsörjningen inom
förlossningsvården och den hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa är
angelägna. Därför avsätts 400 miljoner kr årligen till förlossningsvården och
130 miljoner kronor årligen till primärvården i syfte att stärka kvinnors hälsa.
För att värna unga kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter utan
oönskade graviditeter föreslår regeringen även att preventivmedel inom
läkemedelsförmånerna ska erbjudas kostnadsfritt till personer under 21 år.
Till detta avsätter regeringen 27 miljoner kronor per år från och med. 2017.

Avgiftsfri öppenvård för personer över 85 år

Regeringen föreslår att öppenvård inom högkostnadsskyddet ska bli
avgiftsfri för personer som är 85 år eller äldre. Reformens syfte är att
förbättra hälsan hos äldre som har ett omfattande behov av hälso- och
sjukvård. Reformen främjar grupper som har en relativt sett svagare ekonomi
och bedöms därför kunna leda till en mer jämlik och jämställd vård. Då
kvinnor i genomsnitt lever längre än män, utgörs den övervägande delen i
denna grupp av kvinnor och majoriteten av dem som kommer att ta del av
satsningen kommer därmed att vara kvinnor.  Regeringen avsätter 200
miljoner kronor per år från och med 2017 till detta.

Fortsatt modernisering av föräldraförsäkringen

Under 2016 har regeringen infört en tredje reserverad månad för uttag av
föräldraförsäkringen. Syftet är att uppmuntra ett jämnare ansvarstagande av
uttag av föräldraförsäkringsdagar och därmed bidra till ökad jämställdhet i
såväl föräldraskapet som på arbetsmarknaden. För att fortsätta utvecklingen
mot ett jämställt föräldraskap har regeringen tillsatt en utredning som ska
lämna förslag till utformning av en föräldraförsäkring som bidrar till att nå de
jämställdhetspolitiska delmålen om ekonomisk jämställdhet och en jämn
fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Föräldraförsäkringen
ska utformas så att den fungerar väl oavsett familjekonstellation och skapar
förutsättningar för ett jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för



barn. Utredningen ska delredovisas senast den 31 oktober 2016 och
uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 oktober 2017.

Stöd till tjej- och kvinnojourer

För att stärka de ideella tjej- och kvinnojourernas arbete har regeringen
beslutat att avsätta 100 miljoner kronor per år 2016-2019. Syftet är att stödet
ska bidra till ökad långsiktighet och bättre planeringsförutsättningar för de
aktuella tjej- och kvinnojourerna.

Förslag om ny lagstiftning för jämn könsfördelning i
bolagsstyrelser

Regeringen har tidigare meddelat att andelen kvinnor bland
styrelseledamöterna i börsbolagen borde uppgå till minst 40 procent och
andelen män högst 60 procent efter bolagsstämmorna år 2016. Då
ojämställdheten i bolagsstyrelser istället kvarstår remitterar regeringen nu ett
lagförslag som syftar till att kvinnor ska få samma möjlighet som män att få
uppdrag som styrelseledamot i landets största bolag. Ett bakomliggande
motiv är att kvinnors kompetens och erfarenheter naturligt ska tas till vara av
bolagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Årliga lönekartläggningar för att minska lönegapet
mellan kvinnor och män

Att kunna identifiera och korrigera osakliga löneskillnader är en viktig del i
ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. Trots att kvinnors ställning på
arbetsmarknaden har stärkts och deras förutsättningar för ekonomisk
självständighet har ökat, finns det fortfarande ett lönegap som enligt
regeringen är ett tydligt uttryck för kvinnors och mäns olika möjligheter i
arbetslivet. Regeringen har beslutat att lönekartläggningar ska göras årligen,
och att arbetsgivare med minst tio anställda varje år skriftligen ska
dokumentera arbetet med lönekartläggning. De nya reglerna kommer att
träda i kraft den 1 januari 2017.

Satsning på kvinnors deltagande i internationell
fredsdiplomati

En viktig prioritering för regeringens feministiska utrikespolitik är att stärka
kvinnors aktiva deltagande i fredsprocesser. Därför föreslår regeringen



ökade anslag till en satsning på fredsdiplomati med fokus bland annat på
kvinnors roll som fredsaktörer i konfliktförebyggande arbete, medling och
dialog, säkerhetspolitisk analys och dialog samt fredsfrämjande insatser.

Ny ambassadör mot människohandel

I syfte att uppnå en ambitionshöjning i frågor kring människohandel har
regeringen utnämnt en ambassadör mot människohandel. I ambassadörens
uppdrag ingår därför att driva på och stärka jämställdhetsperspektivet i det
internationella arbetet mot människohandel, bland annat genom att sprida
kunskap och erfarenheter om den svenska lagstiftningen avseende förbudet
av köp av sexuella tjänster.



Artikel från Utrikesdepartementet

Statsbesök i Tyskland 5-8 oktober
2016
Publicerad 29 september 2016 Uppdaterad 29 september 2016

Kungaparet avlägger statsbesök i Tyskland den 5–8
oktober 2016 på inbjudan av förbundspresident
Joachim Gauck. Regeringen representeras av
utrikesminister Margot Wallström, barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér samt närings- och
innovationsminister Mikael Damberg.
Statsbesöket är ett tillfälle att ytterligare stärka de nära politiska, kulturella
och ekonomiska banden mellan Sverige och Tyskland. Tyskland är Sveriges
viktigaste handelspartner och en svensk näringslivsdelegation under ledning
av Ylva Berg, vd för Business Sweden, medföljer i samband med
statsbesöket. För svenska företag ger besöket möjlighet att bygga vidare på
redan starka handelsförbindelser.

Ur programmet för statsbesöket

Onsdag 5 oktober

Kungaparet anländer till Tyskland på morgonen den 5 oktober.

Statsbesöket inleds med en välkomstceremoni på Tegels flygplats.

Därefter tar förbundspresident Joachim Gauck och fru Daniela Schadt emot
kungaparet vid en officiell välkomstceremoni, med nationalsånger och
militära hedersbetygelser, på Schloss Bellevue. Den följs av samtal i vilka
också utrikesminister Margot Wallström deltar.

Eftermiddagens program inleds med besök vid Branderburger Tor, där
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Berlins borgmästare Michael Müller hälsar välkommen. Det följs av ett
besök vid minnesplatsen Neue Wache, där kransnedläggning kommer att
ske.

Senare under eftermiddagen besöker kungaparet Humboldt Forum, ett
projekt för att återskapa Berlins stadsslott, som till stora delar förstördes
under andra världskriget, till ett framtida centrum för världens kulturer.

Efter besök på förbundsdagen träffar kungaparet och utrikesminister Margot
Wallström förbundskansler Angela Merkel för samtal.

Dagen avslutas med en statsbankett under värdskap av förbundspresident
Joachim Gauck och fru Daniela Schadt.

Torsdag 6 oktober

Torsdagens program äger rum i Hamburg, dit kungaparet anländer tidig
förmiddag. De välkomnas av Hamburgs statssekreterare med ansvar för
utrikesfrågor, Wolfgang Schmidt.

Därefter välkomnar Hamburgs förste borgmästare Olaf Scholz kungen och
drottningen till rådhuset för samtal.

Kungaparet deltar sedan vid ett seminarium om hållbara transporter på
Hamburgs handelskammare. Närings- och innovationsminister Mikael
Damberg medverkar i seminariet och kommer att tala på temat.

Efter lunch på rådhuset fortsätter programmet med besök på
stadsplaneringsprojektet Hafen City och Elphilharmonie, där en pressträff
kommer att hållas.

Utrikesminister Margot Wallström stannar i Berlin under torsdagen för
samtal med sin tyske utrikesministerkollega Frank-Walter Steinmeier. Hon
kommer också att hålla ett anförande på universitetet Hertie School of
Governance.

Dagen avslutas med att kungaparet ger en bankett på Schloss
Charlottenburg i Berlin.

Fredag 7 oktober

Fredagens program äger rum i Berlin. Det inleds med att kungaparet



träffar näringslivsdelegationen. Närings- och innovationsminister Mikael
Damberg deltar.

Därefter deltar kungen och drottningen, tillsammans med barn-, äldre och
jämställdhetsminister Åsa Regnér, i ett seminarium på temat "Nycirkus och
metoder för inkludering – funktionsskillnader och sociala perspektiv" på
Chamäleon Theater. Seminariet arrangeras av Sveriges ambassad
tillsammans med svenska Cirkus Cirkör och tyska Cirkus Sonnenstich.

Kungen deltar därefter i ett seminarium om digitalisering. Närings- och
innovationsminister Mikael Damberg medverkar och talar om Sveriges kurs
på väg mot den digitala ekonomin.

Drottningen inviger samtidigt utställningen "Everything you can imagine is
real" av Bea Szenfeld och Pompe Hedengren på Bikini Berlin.
Hon talar också vid det seminarium om hållbart mode som äger rum i
anslutning till utställningen. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér deltar.

Universitetssjukhuset Charité, ett av Europas största universitetssjukhus, står
näst på tur i programmet. Kungaparet får där tillsammans med statsrådet Åsa
Regnér en förevisning av hur man i Tyskland arbetar med digitalisering inom
sjukvården.

På eftermiddagen besöker kungaparet tillsammans med barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér integrationsprojektet "Give Something
Back to Berlin" i Stadsmissionens Refugio-hus i Neukölln. Initiativtagare till
projektet är Annamaria Olsson, som har fått ett antal utmärkelser för sitt
arbete för att stärka Berlin som en tolerant och välkomnande
stad. Stadsmissionens Refugio-hus är ett så kallat "sharehouse" som erbjuder
olika aktiviteter för och med nyanlända flyktingar.

Därefter äger en pressträff rum på Sveriges ambassad i Berlin.

Efter avskedstagande från värdarna i Berlin avslutas dagen med en konsert
vid Berliner Philharmoniker.

Lördag 8 oktober

Lördagens program äger rum i Wittenberg och Leipzig.

Det inleds med besök i Wittenberg under förmiddagen, där kungaparet



tillsammans med barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér bland
annat kommer att besöka slottskyrkan och stadskyrkan St. Marien.

I Leipzig besöker kungen Max Planck-institutet där professor Svante Pääbo
tar emot och presenterar institutet och dess forskning på evolutionär
antropologi.

Samtidigt deltar drottning Silvia vid ett seminarium på universitetet i Leipzig
organiserat av stiftelsen "World Childhood Foundation".

Efter en orgelkonsert i Nikolaikyrkan avslutas lördagens program med en
pressträff.

Statsbesöket avslutas när kungaparet avreser från Leipzig tidig kväll.



Artikel från Socialdepartementet

Så driver regeringen
funktionshinderspolitiken framåt
Publicerad 28 september 2016 Uppdaterad 28 september 2016

− Beslut om ny funktionshinderspolitik ska kunna fattas
under nästa år. Konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, liksom de
rekommendationer som kommittén för rättigheter för
personer med funktionsnedsättning lämnar är
utgångspunkter för regeringens funktionshinderspolitik.
Det ska tydligare framgå i den nya politiken. Det sa
barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér när
hon och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
den 23 september mötte Funktionshindersdelegationen.
Tema för dagens möte var Funktionshinderspolitiken framåt.
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll inledde med att redogöra för
regeringens politik inom socialförsäkringsområdet. Hon talade bland annat
om aktivitetsersättningen och de förslag regeringen lagt vad gäller att
reformera denna.

- Det är viktigt att unga med sjukdom eller funktionsnedsättning har en
ekonomisk trygghet. Men de ska också få rätt stöd för att komma vidare.
Därför gör vi det nu lättare att pröva studier och arbete. Det är viktigt
eftersom alla unga ska få en ärlig chans till ett självständigt liv, sa Annika
Strandhäll.

En dialog följde därefter mellan statsråden och företrädare för
Funktionshindersdelegationen om regeringens insatser på
socialförsäkringsområdet.
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MFD presenterade två utredningar

Linda Ahlgren, utredare på Myndigheten för delaktighet (MFD)
presenterade därefter rapporterna Utvärdering och analys av
funktionshinderspolitiken 2011 – 2016 och En funktionshinderspolitik för ett
jämlikt och hållbart samhälle som myndigheten i sommar lämnat till
regeringen. Organisationerna gavs därefter möjlighet att ge synpunkter på
MFD:s underlag om funktionshinderspolitikens väg framåt.

Funktionshinderspolitiken framåt

– Nu kommer vi arbeta vidare med det underlag vi fått in från Myndigheten
för delaktighet och de synpunkter vi får in från er och andra intressenter.
Målet är en ny funktionspolitik för jämlikhet och jämställdhet för alla män
och kvinnor, oavsett funktionsnedsättning, sa Åsa Regnér och berättade om
hennes syn på hur regeringen ska fortsätta med att föra
funktionshinderpolitiken framåt.



Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd och
trygghet i Budget 2017 inom Åsa
Regnérs ansvarsområde
Publicerad 20 september 2016 Uppdaterad 20 september 2016

En jämställdhetsmyndighet, en nationell strategi mot
mäns våld mot kvinnor, stöd till socialsekreterare, ökade
resurser till Statens institutionsstyrelse, nationellt
kunskapscenter för ensamkommande flyktingbarn och
ökad kvalitet och stärkt kompetensförsörjning inom
äldreomsorgen. Det är några av de satsningar
regeringen vill genomföra i Budgetpropositionen 2017
inom Åsa Regnérs ansvarsområden.

Regeringen avser att inrätta en
jämställdhetsmyndighet

I budgetpropositionen anger regeringen att den avser inrätta en
jämställdhetsmyndighet som ska vara verksam från och med början av 2018.
Jämställdhetsmyndigheten arbete ska utgå från det övergripande
jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv samt regeringens delmål kopplat till detta.

Under hösten kommer regeringen att presentera en ny nationell strategi mot
mäns våld mot kvinnor i den jämställdhetspolitiska skrivelsen. Fortsatta
åtgärder mot mäns våld mot kvinnor är en jämställdhetspolitisk prioritering
för regeringen. Särskilt angeläget är att utveckla våldsförebyggande insatser.
Det arbetet behöver nå alla grupper i samhället och utvecklas på flera
arenor. De samlade åtgärderna på området omfattar över 900 miljoner
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kronor för perioden 2017-2020 för att förebygga och bekämpa mäns våld
mot kvinnor.

Pressmeddelande: Regeringen avser att inrätta en jämställdhetsmyndighet

Strategiskt och systematiskt arbete för barnets
rättigheter

Regeringen avser att inom barnrättspolitiken under 2017 särskilt lyfta fram
bland annat följande områden:

Ett strategiskt och systematiskt arbete på internationell, nationell,
regional och lokal nivå för att tillförsäkra barn deras rättigheter.
Ett strategiskt och systematiskt arbete på för att tillförsäkra barn deras
rättigheter.
Fortsätta arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag.
Skydd av barn mot människohandel, exploatering och sexuella
övergrepp.
Skydd av barn mot våld.

Artikel: Reformer för ökad välfärd och trygghet i budget 2017 inom barnets
rättigheter

Socialtjänstassistenter stöder socialsekreterare

Det finns behov av att öka antalet administratörer inom socialtjänsten för att
frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med
myndighetsutövning.

En majoritet av kommunerna anser att delar av socialsekreterarnas
arbetsuppgifter kan utföras av andra. Arbetsuppgifterna skulle kunna utföras
av exempelvis nyanlända kvinnor och män och personer med svag ställning
på arbetsmarknaden Även här finns möjligheter för kommunerna att i
samarbete med Arbetsförmedlingen främja ökad sysselsättning inom ramen
för exempelvis befintliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Ökade resurser till Statens institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelse behöver utöka antalet platser i sin verksamhet.
Orsaken till detta är en större efterfrågan, som hänger samman med att
gruppen som kan bli aktuell för vård inom Statens institutionsstyrelse har



blivit större. Inom ungdomsvården förklaras ökningen av antalet
ensamkommande barn och ungdomar har ökat och av större barnkullar i de
åldersgrupper som kan behöva komma i kontakt med ungdomsvården vid
myndigheten.

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 40 miljoner kronor 2017 och
beräknar att anslaget bör ökas med ytterligare 10 miljoner kronor från och
med 2018.

Förbättrat mottagande och kortare vägar till arbete

I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen på insatser som syftar till
ett rättssäkert och effektivt mottagandesystem, ett förbättrat mottagande i
kommunerna och att korta vägarna till arbete för nyanlända.

Vid Socialstyrelsen inrättar regeringen ett nationellt kunskapscentrum för
frågor kring ensamkommande barn. Syftet är att sprida aktuell kunskap,
framgångsrika metoder och effektiva processer till de kommuner, landsting
och ansvariga myndigheter som genomför insatser för ensamkommande
barn. För satsningen föreslår regeringen att Socialstyrelsen tilldelas 10 mnkr
årligen 2017–2018 och därefter 5 mnkr årligen 2019–2020.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan
regeringen och Vänsterpartiet.

Pressmeddelande: Förbättrat mottagande och kortare vägar till arbete

Budgetsatsningar för ökad kvalitet och stärkt
kompetensförsörjning inom äldreomsorgen

Regeringen vill öka kvaliteten och säkra kompetensförsörjningen inom
välfärden. Regeringen föreslår därför en satsning på kompetensutbildning för
tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. I
budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen även att extratjänster
förändras.

Pressmeddelande: Ökad kvalitet och stärkt kompetensförsörjning inom
äldreomsorgen

Debattartikel: Så ska fler arbetslösa få jobb och äldreomsorgen stärkas



Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd och
trygghet i budget 2017
Publicerad 20 september 2016 Uppdaterad 20 september 2016

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2017 en rad
förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige.
Här kan du läsa om förslag inom Socialdepartementets
ansvar.
Pressmeddelande: Budgetreformer för ökad välfärd och trygghet

Barnets rättigheter

Regeringen avser att inom barnrättspolitiken under 2017
särskilt lyfta fram bland annat följande områden:

Ett strategiskt och systematiskt arbete på internationell, nationell,
regional och lokal nivå för att tillförsäkra barn deras rättigheter.
Ett strategiskt och systematiskt arbete på för att tillförsäkra barn deras
rättigheter.
Fortsätta arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag.
Skydd av barn mot människohandel, exploatering och sexuella
övergrepp. Skydd av barn mot våld.

Folkhälsa och sjukvård

Reformer för ökad trygghet och välfärd i budget 2017 inom
folkhälsa och sjukvård

Regeringen föreslår i denna proposition en satsning om 10 miljarder kronor
per år till kommuner och landsting från och med 2017. Av dessa medel
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uppgår tillskottet till landsting till 2,3 miljarder kronor 2017. Därutöver finns
ett antal nya och pågående satsningar inom hälso- och sjukvårdspolitiken.

Artikel: Reformer för ökad välfärd och trygghet i statens budget 2017 inom
folkhälso- och sjukvårdsområdet

Budgetsatsning på tandvård för äldre

I regeringens budget för 2017 föreslås att det så kallade allmänna
tandvårdsbidraget (ATB) höjs för äldre mellan 65-74 år från dagens 150
kronor per år till 300 kronor per år.

Pressmeddelande: Budgetsatsning på tandvård för äldre

Satsning på forskning om stora samhällsutmaningar

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har en viktig roll när
det gäller finansiering av forskning om hälso- och sjukvård samt socialtjänst
och bör därför tillföras en successiv anslagsökning från och med 2017 upp
till 175 miljoner kronor 2020 för att bidra till att dels förbättra kunskapsläget
inom socialtjänsten, dels öka kunskapen om styrningen av hälso- och
sjukvård och socialtjänst.

Regeringen vill, tillsammans med Vänsterpartiet, göra tre
forskningssatsningar för att möta hälsoutmaningen och kommer föreslå att
Vetenskapsrådets forskningsanslag ska successivt öka från och med 2017 till
att 2020 tillföras 115 miljoner kronor.

Det handlar för det första om en satsning på en nationell
forskningsinfrastruktur för insamlande och bevarande av biologiskt material
från människor i biobanker. Dessutom föreslås en satsning för tvärsektoriell
registerbaserad forskning. För det andra görs dels en förstärkning av klinisk
behandlingsforskning, dels en stimulans av samverkan inom forskning och
innovation med fokus på folksjukdomar och diagnoser. Den tredje satsningen
för att möta hälsoutmaningen handlar om att stärka både grundforskning och
tillämpad forskning för att hindra spridningen av antibiotikaresistenta
bakterier som är ett allvarligt globalt hälsohot.

Satsning på forskning om stora samhällsutmaningar

Idrott



Ytterligare medel till idrottsverksamhet för asylsökande

Idrottsrörelsen har visat en god kapacitet att bistå i att erbjuda sysselsättning
och sammanhang för personer som nyss kommit till Sverige. Regeringen
bedömer att idrottsrörelsen är en viktig aktör för att ge asylsökande och
nyanlända möjligheter till en meningsfull fritid och tillfälle att etablera
kontakter i det svenska samhället. Det är därför angeläget att tillföra
ytterligare medel till idrotten för att därigenom möjliggöra en snabb
utveckling av insatser och verksamhet som är tillgängliga för asylsökande.
Regeringen föreslår därför att anslaget för stöd till idrotten ökas med 20
miljoner kronor 2016.

Reformprogram för minskad segregation

För att minska segregation och klyftor kommer regeringen att utveckla ett
långsiktigt reformprogram. Syftet är att lyfta socialt utsatta områden och att
bidra till att bryta segregationsmekanismer strukturellt.

Reformprogrammet kommer att pågå under åren 2017–2025 och en del i
programmet är insatser för att möjliggöra fler idrotts- och ungdomsledare i
socialt utsatta områden. För att skapa varaktighet och självförsörjning av
ledare är avsikten att erbjuda de boende utbildning i föreningskunskap och
ledarutveckling. En förutsättning för framgång är idrottsrörelsens
engagemang på olika nivåer och medel har därför särskilt föreslagits för
ändamålet med 14 miljoner kronor per år de inledande tre åren, därefter 18
miljoner kronor per år de nästkommande sex åren. 

Jämställdhet

Regeringen avser att inrätta en jämställdhetsmyndighet

I budgetpropositionen anger regeringen att den avser inrätta en
jämställdhetsmyndighet. Myndigheten ska bidra till ett effektivt
genomförande av jämställdhetspolitiken. Under hösten kommer regeringen
även att presentera en ny nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor, i den
jämställdhetspolitiska skrivelsen. Strategin kommer att innehålla ett
åtgärdsprogram för 2017-2020, för att förebygga och bekämpa mäns våld
mot kvinnor.

Pressmeddelande: Regeringen presenterar budgetnyheter inom
jämställdhetsområdet



Socialförsäkringar

Miljarder till socialförsäkringarna i regeringens höstbudget

I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen stort på att stärka de
gemensamma försäkringarna genom satsningar på 2 miljarder fram till 2018.
Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Höjd sjuk- och aktivitetsersättning
Höjning av bostadstillägget för personer med sjuk- och
aktivitetsersättning
Höjning av inkomstgränser inom bostadsbidrag
Höjning av underhållsstödet för äldre barn
Höjning av flerbarnstillägget

Pressmeddelande: Miljarder till socialförsäkringarna i regeringens höstbudget

Artikel: Reformer för ökad välfärd och trygghet i budget 2017 inom
socialförsäkringar

Social omsorg

Ökade resurser till Statens institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelse behöver utöka antalet platser i sin verksamhet.
Orsaken till detta är en större efterfrågan, som hänger samman med att
gruppen som kan bli aktuell för vård inom Statens institutionsstyrelse har
blivit större. Inom ungdomsvården förklaras ökningen av antalet
ensamkommande barn och ungdomar har ökat och av större barnkullar i de
åldersgrupper som kan behöva komma i kontakt med ungdomsvården vid
myndigheten.

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 40 miljoner kronor 2017 och
beräknar att anslaget bör ökas med ytterligare 10 miljoner kronor från och
med 2018.

Socialtjänstassistenter stöder socialsekreterare

Det finns behov av att öka antalet administratörer inom socialtjänsten för att
frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med



myndighetsutövning.

En majoritet av kommunerna anser att delar av socialsekreterarnas
arbetsuppgifter kan utföras av andra. Arbetsuppgifterna skulle kunna utföras
av exempelvis nyanlända kvinnor och män och personer med svag ställning
på arbetsmarknaden Även här finns möjligheter för kommunerna att i
samarbete med Arbetsförmedlingen främja ökad sysselsättning inom ramen
för exempelvis befintliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

 

Så ska fler arbetslösa få jobb och äldreomsorgen stärkas

Bristen på utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen är ett växande
problem som parterna och regeringen har ett gemensamt ansvar för att lösa.
Den omsorg vi visar våra äldre är ett tecken på hur stark vår välfärd är.

Den 16 september presenterar regeringen tillsammans med Kommunal och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) åtgärder för att stärka
kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

Debattartikel: Så ska fler arbetslösa få jobb och äldreomsorgen stärkas

Pressmeddelande: Ökad kvalitet och stärkt kompetensförsörjning inom
äldreomsorgen

Socialdepartementets utgiftsområden i budgetpropositionen
2017

Socialdepartementets utgiftsområden i budgetpropositionen finns i:

utgiftsområde 9, hälsovård, sjukvård och social omsorg,
utgiftsområde 10, ekonomisk trygghet vid sjukdom och
funktionsnedsättning,
utgiftsområde 11, ekonomisk trygghet vid ålderdom,
utgiftsområde 12, ekonomisk trygghet för familjer och barn,
utgiftsområde 13, integration och jämställdhet och
utgiftsområde 17, kultur, medier, trossamfund och fritid.



Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd och
trygghet i Budget 2017 inom
Social omsorg
Publicerad 20 september 2016 Uppdaterad 20 september 2016

Stöd till socialsekreterare, ökade resurser till Statens
institutionsstyrelse, nationellt kunskapscenter för
ensamkommande flyktingbarn och ökad kvalitet och
stärkt kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. Det
är några av de satsningar regeringen vill genomföra i
Budgetpropositionen 2017.

Socialtjänstassistenter stöder socialsekreterare

Det finns behov av att öka antalet administratörer inom socialtjänsten för att
frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med
myndighetsutövning.

En majoritet av kommunerna anser att delar av socialsekreterarnas
arbetsuppgifter kan utföras av andra. Arbetsuppgifterna skulle kunna utföras
av exempelvis nyanlända kvinnor och män och personer med svag ställning
på arbetsmarknaden Även här finns möjligheter för kommunerna att i
samarbete med Arbetsförmedlingen främja ökad sysselsättning inom ramen
för exempelvis befintliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Ökade resurser till Statens institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelse behöver utöka antalet platser i sin verksamhet.
Orsaken till detta är en större efterfrågan, som hänger samman med att
gruppen som kan bli aktuell för vård inom Statens institutionsstyrelse har

https://www.regeringen.se/


blivit större. Inom ungdomsvården förklaras ökningen av antalet
ensamkommande barn och ungdomar har ökat och av större barnkullar i de
åldersgrupper som kan behöva komma i kontakt med ungdomsvården vid
myndigheten.

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 40 miljoner kronor 2017 och
beräknar att anslaget bör ökas med ytterligare 10 miljoner kronor från och
med 2018.

Förbättrat mottagande och kortare vägar till arbete

I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen på insatser som syftar till
ett rättssäkert och effektivt mottagandesystem, ett förbättrat mottagande i
kommunerna och att korta vägarna till arbete för nyanlända.

Vid Socialstyrelsen inrättar regeringen ett nationellt kunskapscentrum för
frågor kring ensamkommande barn. Syftet är att sprida aktuell kunskap,
framgångsrika metoder och effektiva processer till de kommuner, landsting
och ansvariga myndigheter som genomför insatser för ensamkommande
barn. För satsningen föreslår regeringen att Socialstyrelsen tilldelas 10 mnkr
årligen 2017–2018 och därefter 5 mnkr årligen 2019–2020.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan
regeringen och Vänsterpartiet.

Pressmeddelande: Förbättrat mottagande och kortare vägar till arbete

Budgetsatsningar för ökad kvalitet och stärkt
kompetensförsörjning inom äldreomsorgen

Regeringen vill öka kvaliteten och säkra kompetensförsörjningen inom
välfärden. Regeringen föreslår därför en satsning på kompetensutbildning för
tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. I
budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen även att extratjänster
förändras.

Pressmeddelande: Ökad kvalitet och stärkt kompetensförsörjning inom
äldreomsorgen

Debattartikel: Så ska fler arbetslösa få jobb och äldreomsorgen stärkas



Förslagen på området Social omsorg i budgetpropositionen

Förslagen på området Social omsorg finns i budgetpropositionen under
utgiftsområde 9, Politik för sociala tjänster.



Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd och
trygghet - budgetpropositionen
2017
Publicerad 09 september 2016 Uppdaterad 14 september 2016

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2017 en rad
förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige.
Här kan du läsa om förslag inom Socialdepartementets
ansvar.

Förbättrat mottagande och kortare vägar till arbete

I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen på insatser som syftar till
ett rättssäkert och effektivt mottagandesystem, ett förbättrat mottagande i
kommunerna och att korta vägarna till arbete för nyanlända.

Vid Socialstyrelsen inrättar regeringen ett nationellt kunskapscentrum för
frågor kring ensamkommande barn. Syftet är att sprida aktuell kunskap,
framgångsrika metoder och effektiva processer till de kommuner, landsting
och ansvariga myndigheter som genomför insatser för ensamkommande
barn. För satsningen föreslår regeringen att Socialstyrelsen tilldelas 10 mnkr
årligen 2017–2018 och därefter 5 mnkr årligen 2019–2020.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan
regeringen och Vänsterpartiet.

Pressmeddelande: Förbättrat mottagande och kortare vägar till arbete

Så ska fler arbetslösa få jobb och äldreomsorgen
stärkas
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Bristen på utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen är ett
växande problem som parterna och regeringen har ett gemensamt ansvar för
att lösa. Den omsorg vi visar våra äldre är ett tecken på hur stark vår välfärd
är.

Den 16 september presenterar regeringen tillsammans med Kommunal och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) åtgärder för att stärka
kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

Debattartikel: Så ska fler arbetslösa få jobb och äldreomsorgen stärkas
Pressmeddelande: Ökad kvalitet och stärkt kompetensförsörjning inom
äldreomsorgen

Regeringen avser att inrätta en
jämställdhetsmyndighet

I budgetpropositionen anger regeringen att den avser inrätta en
jämställdhetsmyndighet. Myndigheten ska bidra till ett effektivt
genomförande av jämställdhetspolitiken. Under hösten kommer regeringen
även att presentera en ny nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor, i den
jämställdhetspolitiska skrivelsen. Strategin kommer att innehålla ett
åtgärdsprogram för 2017-2020, för att förebygga och bekämpa mäns våld
mot kvinnor.

Pressmeddelande: Regeringen avser att inrätta en jämställdhetsmyndighet

Miljarder till socialförsäkringarna i regeringens
höstbudget

I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen stort på att stärka de
gemensamma försäkringarna genom satsningar på 2 miljarder fram till 2018.
Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Höjd sjuk- och aktivitetsersättning
Höjning av bostadstillägget för personer med sjuk- och
aktivitetsersättning
Höjning av inkomstgränser inom bostadsbidrag
Höjning av underhållsstödet för äldre barn
Höjning av flerbarnstillägget



Pressmeddelande: Miljarder till socialförsäkringarna i regeringens höstbudget

Budgetsatsning på tandvård för äldre

I regeringens budget för 2017 föreslås att det så kallade allmänna
tandvårdsbidraget (ATB) höjs för äldre mellan 65-74 år från dagens 150
kronor per år till 300 kronor per år.

Pressmeddelande: Budgetsatsning på tandvård för äldre

Satsning på forskning om stora samhällsutmaningar

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har en viktig roll när
det gäller finansiering av forskning om hälso- och sjukvård samt socialtjänst
och bör därför tillföras en successiv anslagsökning från och med 2017 upp
till 175 miljoner kronor 2020 för att bidra till att dels förbättra kunskapsläget
inom socialtjänsten, dels öka kunskapen om styrningen av hälso- och
sjukvård och socialtjänst.

Regeringen vill, tillsammans med Vänsterpartiet, göra tre
forskningssatsningar för att möta hälsoutmaningen och kommer föreslå att
Vetenskapsrådets forskningsanslag ska successivt öka från och med 2017 till
att 2020 tillföras 115 miljoner kronor.

Det handlar för det första om en satsning på en nationell
forskningsinfrastruktur för insamlande och bevarande av biologiskt material
från människor i biobanker. Dessutom föreslås en satsning för tvärsektoriell
registerbaserad forskning. För det andra görs dels en förstärkning av klinisk
behandlingsforskning, dels en stimulans av samverkan inom forskning och
innovation med fokus på folksjukdomar och diagnoser. Den tredje satsningen
för att möta hälsoutmaningen handlar om att stärka både grundforskning och
tillämpad forskning för att hindra spridningen av antibiotikaresistenta
bakterier som är ett allvarligt globalt hälsohot.

Satsning på forskning om stora samhällsutmaningar



Artikel från Socialdepartementet

Välfärd bidrar till ett inkluderande
samhälle
Publicerad 09 september 2016 Uppdaterad 09 september 2016

- Det är välfärden som gör det möjligt för människor
med funktionsnedsättning att inkluderas i samhället,
säger Åsa Regnér, minister med ansvar för
funktionshindersfrågor, när hon den 7 till 9 september
företräder den svenska regeringen vid Paralympics i
Rio de Janeiro.
Paralympics 2016 arrangeras den 7-18 september 2016 i Rio de Janeiro i
Brasilien. Det blir officiellt det femtonde sommarparalympics i ordningen
och det är första gången som Sydamerika står som värd för Paralympics.

Lyfter betydelsen av ett inkluderande samhälle

Åsa Regnér reser till Rio de Janeiro för att uppmärksamma sporterna i
Paralympics och den svenska truppen. Det är även viktigt att lyfta
betydelsen av ett inkluderande samhälle där alla kan vara delaktiga i
exempelvis idrottslivet.

Förutom att delta vid invigningen av Paralympics möter Åsa Regnér den
svenska truppen och hejar på när svenskar tävlar. Åsa Regnér, som talar
portugisiska, kommer också att göra en del intervjuer med brasiliansk media.

– Det är mycket spännande att följa den svenska truppen på plats i Rio och
jag hoppas förstås på blågula medaljer. Paralympics är mer än ett
idrottsevenemang. Spelen är också viktiga för arbetet att skapa ett mer
inkluderande samhälle där alla kan vara delaktiga. Det är den svenska
modellen en förutsättning för, säger Åsa Regnér.
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Internationell vecka för tillgänglighet och kultur

Utöver sportaktiviteterna har Åsa Regnér även bland annat besökt
organisationen Pro-Mundo som arbetar med mäns roll i jämställdhetsarbetet,
den officiella invigningen av den Internationella veckan för tillgänglighet och
kultur samt ett adoptionscentrum.

– Funktionshinderspolitik är en fråga om mänskliga rättigheter. Flickor,
pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättningar måste kunna åtnjuta
sina mänskliga rättigheter. Jämställdhet och barnperspektivet bör vara i
fokus. Flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättningar borde
ha samma förmåga och möjlighet att skapa sina egna liv, sa Åsa Regnér vid
invigningen av den Internationella veckan för tillgänglighet och kultur.



Artikel från Socialdepartementet

Regeringen vill återupprätta det
sociala arbetets och
socialtjänstpersonalens status
Publicerad 05 september 2016 Uppdaterad 05 september 2016

- Jag och regeringen har arbetat hårt sedan vi tillträdde
med att stärka den sociala barn- och ungdomsvården
och att återupprätta det sociala arbetets och
socialtjänstpersonalens status, sa barnminister Åsa
Regnér när hon den 30 augusti deltog vid konferensen
Förbättringsresan. Arrangör för konferensen var
regeringens nationella samordnare för den sociala barn-
och ungdomsvården Cecilia Grefve.
- Ni ska vara stolta! Jag är stolt över socialtjänsten i Sverige och kommer
fortsätta jobba för att stärka den, sa Åsa Regnér och riktade sig till publiken
som bestod av medarbetare från den sociala barn- och ungdomsvården i hela
landet.

Konferensen spred erfareheter och synliggjorde det
goda arbetet

Konferensens syfte var att sprida erfarenheter och synliggöra det goda arbete
som kommuner och andra samhällsnivåer utför för att förbättra den sociala
barn- och ungdomsvården.

Under dagen låg uppmärksamheten dels på att öka barn, unga och
vårdnadshavares delaktighet och medskapande, dels på att medarbetare och
ledare ska trivas och ha goda förutsättningar i sina yrkesroller.
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- Som barnminister arbetar jag med att stärka situationen för barn i Sverige.
Sverige ska vara det bästa landet att växa upp i. Det handlar bland annat om
att möjliggöra att varje barn kan nå sin fulla potential, att synliggöra och
stärka barns rättigheter och att samhället har ett starkt skyddsnät för barn i
utsatta situationer eller miljöer. Den svenska modellen innebär ett
barnvänligt samhälle, sa Åsa Regnér.

Gemensamma lösningar gör oss bättre tillsammans

Vid konferensen presenterade regeringens nationella samordnare Cecilia
Grefve de kunskaper och erfarenheter som hon hämtat in inom sitt
regeringsuppdrag.

- Även om det vi idag diskuterar egentligen inte är någonting nytt så känns
det angeläget och viktigt. Det känns bra att vi får tala om utmaningarna så
som de är och finna gemensamma lösningar. För tillsammans blir vi bättre, sa
regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården
Cecilia Grefve.

Mångfald och bredd av seminarier och föreläsningar

Konferensdeltagarna kunde välja mellan ett tjugotal seminarier och
föreläsningar av och med bland andra barn och ungdomar, vårdnadshavare,
socialsekreterare, chefer, politiker, civilsamhälle, forskare och fackliga
företrädare.

- Vi måste lyfta ämnet från individnivå till systemnivå. Och precis som
docent Mats Tyrstrup, en av föreläsarna, sa så är det viktigt att vi bygger
relationer och sammanhang istället för enheter och gränser, sa Cecilia
Grefve.

Filmade webbintervjuer med föreläsare och
seminarieledare

Nedanför finner du filmade intervjuer med några av de föreläsare och
seminarieledare som deltog vid Förbättringsresan.



Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet, Näringsdepartementet,
Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet

Snabbare myndighetskontakter för
nyanlända
Publicerad 28 juli 2016 Uppdaterad 28 juli 2016

Regeringen har beslutat om ett arbete som ska
effektivisera nyanländas kontakter med myndigheter
och i förlängningen snabba på etableringen i Sverige.
Det var en av nyheterna från pressfikat efter dagens
regeringssammanträde.
Arbetet med att effektivisera myndighetskontakter och korta väntetider har
funnits som försöksverksamhet på några platser i landet. Målet har varit att
hitta en process som låter nyanlända snabbt etablera sig och komma ut i
arbete eller börja studera. Nu utökas verksamheten till att beröra många fler
personer och till att finnas på fler platser i landet.

– Det här hjälper oss att korta väntetiderna när det gäller de kontakter som
nyanlända måste ha med svenska myndigheter när de kommer hit, från tre-
fyra veckor till bara fyra timmar, sade arbetsmarknads- och etablerings‐
minister Ylva Johansson.

Pressmeddelande: Korta väntetider och effektiva myndighetskontakter för
nyanlända

Fler äldreboenden ska byggas

Under sommarfikat presenterades också nyheten om ett nytt statligt stöd som
ska leda till att fler äldre- och trygghetsboenden byggs. Stödet, som har stöd
från Vänsterpartiet, kommer gälla ny- eller ombyggnation av så kallade
klassiska äldreboenden, men också av hyresrätter på den vanliga
bostadsmarknaden, exempelvis i trygghetsboenden.
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– Vi fortsätter våra historiska satsningar på äldreomsorgen med ett
efterlängtat stöd. I dag uppger 109 kommuner att de har brist på
äldreboenden, sade barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Pressmeddelande: Nytt investeringsstöd för fler äldreboenden

Arbetskraftskapaciteten inom byggbranschen ses
över

I Sverige råder i dag bostadsbrist överlag, och regeringen har därför utsett en
samordnare med uppdraget att se över om det finns tillräckligt med
arbetskraft i byggbranschen för att klara av det stora antal bostäder som
planeras byggas.

– Det måste finnas tillräckligt med folk inom byggbranschen, och gärna fler
kvinnor. Vi måste också ta bättre vara på nyanlända svenskars kompetenser,
sade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

För att motsvara behoven behöver cirka 700 000 bostäder byggas till 2025,
bedömer Boverket.

Pressmeddelande: Uppdrag att se över arbetskraftskapaciteten inom
byggbranschen

Ett steg närmare förnyad läkarutbildning

– Vi vill titta på möjligheterna att snabbare kunna gå från läkarutbildning och
in i yrket, sade hälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Regeringen inför därför en översyn av läkares specialiseringstjänstgöring.
Översynen ska utgå från de förslag om en ny läkarutbildning som redan har
lämnats i betänkandet För framtidens hälsa.

– Det här är en efterfrågad förändring som kommer att göras i samarbete
med parterna, sade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning
och forskning.

Pressmeddelande: Ytterligare steg mot förnyad läkarutbildning

Gräsrotsfinansieringen ska ses över



Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund redogjorde för en
utredning som ska kartlägga och analysera Sveriges marknad för
gräsrotsfinansiering, på engelska kallat crowdfunding. Genom
gräsrotsfinansiering har privatpersoner möjlighet att investera i sådant som
företag, organisationer eller individer kan ha svårt att hitta finansiering till.

Det är viktigt att utvecklingen av den här typen av finansiering går i en
riktning som upprätthåller förtroendet för branschen, samtidigt som det finns
ett högt konsumentskydd för den som investerar.

Uppdrag: Förbättrade möjligheter för gräsrotsfinansiering ska utredas



Artikel från Finansdepartementet, Kulturdepartementet,
Socialdepartementet, Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Program Pride 2016
Publicerad 26 juli 2016 Uppdaterad 26 juli 2016

Regeringskansliet deltar i Stockholm Pride med en
monter i Pride Park den 27-30 juli. I montern kan
festivaldeltagarna diskutera regeringens hbtq-politik,
ställa frågor om Regeringskansliet som arbetsgivare
samt träffa statsråd och de strategiska myndigheter som
arbetar med hbtq-frågor.

Onsdagen 27 juli

17.00-18.00 Diskutera regeringens politik i hbtq-frågor med Åsa Regnér,
barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

17.00–19.30 Vad gör Folkhälsomyndigheten för att hbtq-personer ska ha lika
förutsättningar och möjligheter för att uppnå en god hälsa?

19.30–22.00 Prata med Diskrimineringsombudsmannen om hur de arbetar
med att främja allas lika rättigheter och möjligheter.

Torsdagen 28 juli

15.00 Samtala om hbtq-frågor Per Bolund, finansmarknads- och
konsumentminister samt biträdande finansminister.

16.00 Diskutera hbtq-frågor med Helene Hellmark Knutsson, minister för
högre utbildning och forskning.

16.30–19.00 Vad gör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
kring hbtq och normer?
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18.00 Samtala om hbtq-frågor med Ylva Johansson, arbetsmarknads- och
etableringsminister.

Fredagen 29 juli

14.00–17.00 Vad gör Socialstyrelsen för en mer jämlik vård?

Lördagen 30 juli

14.00–17.00 Prata med Kulturrådet om kulturens möjligheter att synliggöra
och utmana begränsande normer.

Träffa statsminister Stefan Löfven i Regeringskansliets monter.

17.30 Diskutera regeringens politik i hbtq-frågor med Alice Bah Kuhnke,
kultur- och demokratiminister.



Artikel från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet,
Socialdepartementet, Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Regeringen på Pride 2016
Publicerad 25 juli 2016 Uppdaterad 26 juli 2016

För tolfte gången deltar Regeringskansliet i Stockholm
Pride. Arbetet för lika rättigheter och möjligheter för
hbtq-personer är en viktig fråga för regeringen, och ett
sätt att sprida kunskap om regeringens strategi är att
medverka i Pride.
– Pride handlar om friheten att få vara precis den man är. Hbtq-personers
mänskliga rättigheter står i fokus och manifesteras under Prideveckan, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Festivaldeltagarna har möjlighet att träffa flera statsråd samt funktionärer i
Regeringskansliets tält i Pride park. Syftet är att berätta om regeringens
politik när det gäller hbtq-personer, och att informera om Regeringskansliet
som arbetsgivare.

– Regeringen har i veckan presenterat att transpersoner ska inkluderas i
lagen om hets mot folkgrupp. Det är ett viktigt steg för ett samhälle där hbtq-
personer kan leva sina liv, fria! Men arbetet måste konstant ta nya steg,
mycket återstår! Det är regeringens viktigaste budskap, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
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Artikel från Socialdepartementet

Dialogmöte om
informationssatsning på hälsa och
jämställdhet för nyanlända unga
Publicerad 15 juni 2016 Uppdaterad 15 juni 2016

Jämställdhetsminister Åsa Regnér bjöd 8 juni in till ett
dialogmöte om regeringens uppdrag om
informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för
nyanlända och asylsökande barn och unga. Vid mötet
deltog berörda myndigheter, länsstyrelser och
organisationer inom det civila samhället.
Mötet tog avstamp i en av regeringens satsningar mot mäns våld mot kvinnor
och för jämställdhet, som innebär att regeringen ger Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att ta fram en digital
plattform med information på relevanta språk om hälsa och jämställdhet för
nyanlända barn och unga. Uppdraget ska genomföras i samverkan med den
webbaserade ungdomsmottagningen UMO. Syftet med mötet var att
informera om uppdraget och samla in information och synpunkter som är till
nytta för genomförandet samt inför eventuella framtida åtgärder inom
området.

− Dagens möte var ytterligare ett viktigt steg mot att utforma
informationsinsatser om bland annat könsnormer och rätten till kroppslig
integritet till nyanlända barn och unga. Deltagarna visade på stort
engagemang för frågan och många lyfte fram vikten av långsiktighet och
kontinuitet i satsningen. Mycket kunskap och erfarenhet förmedlades från de
närvarande som vi tar med oss i det fortsatta arbetet, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér och fortsätter:

− Det här är en viktig insats för alla de unga pojkar som har kommit till vårt
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land, men givetvis minst lika viktigt för den mindre grupp flickor som anlänt.
Under mina resor till HVB-hem i olika delar av landet är det många som har
önskat att mer information om jämställdhet, sex och samlevnad ska nå de
unga på hemmen. Vi tar här ett första steg är att nå dessa med
informationsinsatser kring jämställdhet, mänskliga rättigheter, respekt,
sexuell och reproduktiv hälsa.

Flera av mötesdeltagarna lyfte vikten av kontinuitet och infrastruktur för
att nå framgång. Uppdraget är starkt kopplat till allas rätt till kunskap om
sina rättigheter och det fanns en samsyn kring önskan om kontinuitet, och att
nå samtliga barn och unga. Många lyfte skolan som ett strukturellt och
viktigt nav för frågorna, med elevhälsan som en resurs.

Man lyfte också vikten av att varken glömma de nyanlända flickorna eller
pojkarna som målgrupp, och att de är utsatta på olika sätt. Det gavs inspel
kring vikten av reflektion kring de egna värderingarna, kring diskriminering
och rasism, och att inte särskilja dessa jämställdhetsinsatser från andra.
Andra betonade vikten av att först nå de unga och etablera kontakt. Att de
många gånger har behov av hjälp att sätta ord på vad de varit med om, innan
de är mottagliga för nytt. Man efterlyste också utvärdering av arbetet, för att
underlätta en fortsatt professionell implementering.

Ministern ser det aktuella uppdraget som en del i arbetet med ett nationellt
program som syftar till att förebygga mäns våld mot kvinnor.

− Min ambition sedan jag blev jämställdhetsminister har varit att förbättra
det förebyggande arbetet mot våld mot kvinnor. I detta arbete behöver
kunskap om jämställdhet ingå som en viktig del. Hela befolkningen behöver
kunskap om jämställdhet, men framför allt behöver vi nå killar och män.

Bakgrund

Regeringen gav den 14 april i år MUCF i uppdrag att ta fram en digital
plattform med information om hälsa och jämställdhet på de vanligaste
modersmålen för nyanlända barn och unga i åldrarna 13-20 år. Det ska
genomföras i samverkan med den nationella webbaserade
ungdomsmottagningen UMO. I uppdraget ingår även att sprida plattformen
till boenden och verksamheter samt att planera för utbildning av utbildare.

Satsningen omfattar 5 miljoner kronor under 2016 och den digitala
plattformen beräknas vara klar i mars 2017.



Artikel från Näringsdepartementet, Socialdepartementet

Regeringen stoppar fusk med
parkeringstillstånd
Publicerad 14 juni 2016 Uppdaterad 14 juni 2016

Regeringen föreslår en rad åtgärder för att stoppa
fusket med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det
berättade infrastrukturminister Anna Johansson när
Funktionshindersdelegationen den 10 juni besökte
regeringen.

Fusk med parkeringstillstånd för människor med
funktionsnedsättning

Infrastrukturminister Anna Johansson hade med sig viktiga nyheter till mötet
och berättade att regeringen nu föreslår en rad åtgärder för att stoppa fusket
med parkeringstillstånd för människor med funktionsnedsättning. Böterna för
felparkering höjs med 30 procent, kommunerna ska få lättare att forsla bort
bilar och regeringen vill införa ett nationellt register för tillstånden.

- Det är ett paket med åtgärder som vi hoppas sammantaget kommer att ha
effekt, sa Anna Johansson.

Fysisk tillgänglighet, utbildning och arbete

- Både trafikpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken är
otroligt viktiga funktionshinderspolitiska områden. Det ena handlar om den
fysiska tillgängligheten och det andra om tillgängligheten till utbildning och
till arbetslivet. Alla de här områdena är otroligt viktiga när vi utvecklar den
nya funktionshinderspolitiken och den svenska modellen, sa statssekreterare
Madeleine Harby Samuelsson.
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Vid regeringens möte med funktionshindersdelegationen deltog
infrastrukturminister Anna Johansson, statssekreterare Madeleine Harby
Samuelsson från Socialdepartementet, statssekreterare Roger Mörtvik från
Utbildningsdepartement och Delegationen för unga till arbete.



Artikel från Socialdepartementet

#Äldreresan: "Inspirerande hur
engagemang och vilja stärker
äldres vardag"
Publicerad 13 juni 2016 Uppdaterad 16 juni 2016

De som arbetar inom äldreomsorgen behöver bli fler
och yrket behöver erbjuda tillräckligt bra villkor för att
ännu fler ska vilja jobba där. Dessutom ska platserna på
äldreboenden bli fler. Äldreminister Åsa Regnér har
under 2015 och 2016 besökt åtta kommuner runt om i
landet för att ta reda på hur regeringen på bästa sätt
kan stärka äldreomsorgen. Den 7 juni avslutades turnén
#Äldreresan med besök i Munkedals kommun och i
Göteborgs stad.

Många äldre har det bra – men det finns brister i
vård och omsorg

Besöket i Göteborg tillbringade Åsa Regnér på Anhörigcenter i stadsdelen
Landala. Äldreministern fick där tillfälle att träffa och samtala med såväl
politiska beslutsfattare som tjänstemän i förvaltningen.

Åsa Regnér samtalade även med medarbetare vid nattpatrullen i
stadsdelsförvaltningen i Majorna- Linné samt företrädare för Göteborgs
Stads kommunala pensionärsråd och äldre besökare på Mötesplats –
Kulturhus för seniorer.

– Det har varit mycket givande att besöka olika typer av kommuner i skilda
delar av landet och få en bild av vilka utmaningar för äldreomsorgen som
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finns. Många äldre har det bra och lever ett gott liv men det finns också
brister som rör vård- och omsorg. Under resan har behovet av mer personal i
äldreomsorgen återkommit. Där investerar regeringen nu två miljarder om
året. Det är viktigt för att utveckla den svenska modellen, säger Åsa Regnér
om totalintrycket av den årslånga turnén #Äldreresan.

Munkedals hemtjänst lagar maten hemma hos de
äldre

Besöket i Munkedal inleddes med ett besök på Allégårdens vård och
omsorgsboende där äldreministern bland andra fick träffa kommunalrådet
Åsa Karlsson.

Munkedals kommun har inom äldreomsorgen profilerat sig genom att
hemtjänstpersonalen lagar maten hemma i bostaden hos de äldre. Tidigare
var en del äldre missnöjda med maten. Munkedals kommun bestämde sig då
för att lyssna på kritiken och började laga maten hemma hos de äldre. Idag är
nöjdheten med maten i hemtjänsten mycket hög. Det enda som krävdes för
att genomföra reformen var att politikerna betstämde sig för detta
tillvägagångssätt.

– Det är inspirerande att höra hur en kommunledning med engagemang och
vilja har kunnat åstadkomma så stora förbättringar i äldre människors
vardag. Det är också ett bra exempel på när politikerna är lyhörda för de
äldres önskemål, sa Åsa Regnér.

Bemanningspengar till nattbemanning och sociala
aktiviteter för äldre

Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet avsatt pengar för att öka
bemanningen inom äldreomsorgen. Under 2016-2018 delas två miljarder ut
om året.

Vid äldreministerns besök berättade företrädarna för Munkedals kommun
hur kommunen använt dessa så kallade bemanningspengar. Munkedals
kommun har främst använt pengarna till att stärka nattbemanningen och att
genomföra fler sociala aktiviteter för de äldre.

– Det är en viktig återkoppling för mig att få höra hur bemanningspengarna
använts. Fler medarbetare på natten är ett område där regeringen förtydligat
regelverket. Det är ett område vi ser som mycket angeläget, sa Åsa Regnér.





Artikel från Finansdepartementet, Näringsdepartementet,
Socialdepartementet, Utrikesdepartementet

Chilenska statsbesöket avslutat
Publicerad 12 maj 2016 Uppdaterad 12 maj 2016

På eftermiddagen den 12 maj lämnade Chiles president
Michelle Bachelet Sverige efter sitt tre dagar långa
statsbesök. Presidenten var i Sverige på inbjudan av
H.M. Konungen. Detta var det första inkommande
statsbesöket från Chile till Sverige. Regeringen deltog i
programmet med flertalet ministrar. Besöket syftade till
att bredda och fördjupa den bilaterala relationen mellan
Chile och Sverige.
Svenska företag har sedan länge en stark representation i Chile. Det
bilaterala handelsutbytet har ökat de senaste 15 åren. Samarbete bedrivs på
olika områden, såsom gruvindustri, skog, miljö och hållbart företagande.
Under statsbesöket togs ytterligare steg för att utveckla samarbetet. Chile
och Sverige har en samsyn i många utrikespolitiska frågor; inte minst vad
gäller mindre länders rättigheter, FN-samarbetet, jämställdhet, havsfrågor
och frihandel. Flera globala utmaningar diskuterades. Företrädare från de
båda länderna diskuterade också frågor som rör samarbetet för jämlikhet och
jämställdhet.

Statsbesöket inleddes på tisdagen med en sedvanlig välkomstceremoni på
Kungliga slottets inre borggård. Kungaparet och stora delar av regeringen var
tillsammans med andra representanter för det officiella Sverige på plats för
att välkomna presidenten. Därefter följde en lunch på slottet där också
kronprinsessparet deltog.

Samtal om ökad handel och investeringar

Under eftermiddagen tog statsminister Stefan Löfven emot presidenten för
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samtal på Rosenbad. Presidenten och statsministern diskuterade bland annat
förutsättningarna för ökad handel och investeringar. Inom ramen för detta
ingicks samförståndsavtal om hållbar gruvnäring, skogsbruk, stadsutveckling
och CSR. Det politiska, ekonomiska och kulturella samarbetet var ett annat
tema och där ingicks samförståndsavtal om välfärd och om ferieavtal. Frågor
rörande det multilaterala samarbetet inom jämställdhet, MR och
fredsbyggande avhandlades också. Närings- och innovationsminister Mikael
Damberg, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, barn, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér samt finansminister Magdalena Andersson
deltog också i samtalen.

Efter ett besök vid Olof Palmes grav på Adolf Fredriks kyrkogård begav sig
president Bachelet till Fryshuset där hon och kungaparet möttes av
Fryshusets vd Johan Oljeqvist. Under besöket medverkade även Anja Frey,
chef för Fryshuset i Stockholm och Camila Salazar Atìas, ansvarig för sociala
projekt, samt borgarrådet i Stockholms stad, Emilia Bjuggren.

Dagen avslutades med en statsbankett på Kungliga slottet.

Under onsdagen ingick ett svenskt-chilenskt Business Forum, ett
jämställdhetsseminarium, en lunch i Stockholms stadshus och ett möte med
riksdagens talman, Urban Ahlin, i programmet. President Bachelet gav ett tal
i riksdagen och deltog i en ceremoni där en byst av den svenska diplomaten
Harald Edelstam avtäcktes. Under eftermiddagen träffade presidenten delar
av den chilenska diasporan i Sverige. Därefter deltog hon tillsammans med
statsminister Stefan Löfven vid en seminarium om social dialog och Global
Deal.

Forskning och innovativa företag i Göteborg

På torsdag morgon avreste kungaparet och president Bachelet till Göteborg
där de välkomnades av landshövdingen i Västra Götalands län, Lars
Bäckström och Göteborgs kommunstyrelses ordförande Lena Malm.
Infrastrukturminister Anna Johansson närvarande också. Den första punkten
på programmet var ett besök på Astra Zeneca där presidenten och
kungaparet bland annat fick ta del av arbetet med forskning, utveckling och
samarbetet med mindre och innovativa företag. Därefter gjordes besök på
Volvo Torslanda och på Lindholmen Science Park. Dagen avslutades med en
lunch i länsresidenset.

På eftermiddagen tog kungaparet farväl av president Bachelet och den
chilenska delegationen på Landvetter flygplats.





Artikel från Socialdepartementet

Jämställdhetsministern lyfter
flickors och kvinnors rättigheter i
flyktingsituationer
Publicerad 11 maj 2016 Uppdaterad 11 maj 2016

Jämställdhet stod högst på agendan när barn-, äldre-
och jämställdhetsminister Åsa Regnér besökte
Jordanien och konferensen Women in Parliament
Global Forum den 4 till 6 maj. Under besöket hann Åsa
Regnér, som också är ansvarig för ensamkommande
flyktingbarn, med ett besök i flyktinglägret Zaatari där
80 000 flyktingar från krigets Syrien lever. – Det har
varit ett meningsfullt utbyte om jämställdhet med
politiker och organisationer i Mellanöstern. Sverige är
en stark röst i de här frågorna. Trots min egen FN-
bakgrund har besöket gett nya insikter om humanitära
organisationer, summerar Åsa Regnér erfarenheterna
från Jordanien.

Flyktingsituationen medför fler barnäktenskap

Onsdagen den 4 maj besökte Åsa Regnér flyktinglägret Zaatari i norra
Jordanien där kvinnors rättigheter och våld mot kvinnor stod i fokus.

– Jag har fått se hur Sverige på olika sätt kan stödja FN i de här svåra
humanitära situationerna där kvinnors rättigheter är en prioritering för
regeringen.

– FN:s särskilda rapportör för våld mot kvinnor berättade för mig att antalet
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barnäktenskap har ökat i och med de stora flyktingströmmarna. Barnens
familjer ser äktenskapen som en strategi för att hantera en svår situation.
Man tror att man skyddar barnen, vilket man inte alls alltid gör, sa Åsa
Regnér.

Kvinnors politiska deltagande och rätt att få uttrycka
sig

Årets Women in Parliaments Global Forum var det första som genomförts i
ett land I Mellanöstern. Åsa Regnér talade om Sveriges ordförandeskap för
FN-initiativet A call for action on protection from Gender-based violence in
emergencies. Initiativet handlar om att humanitära hjälpinsatser i framtiden
ska ta större hänsyn till kvinnors och flickors rättigheter och inkludera planer
för att motverka våld mot kvinnor och flickor.

– Women in Parliament handlar om kvinnors politiska deltagande men också
om att ge större betydelse åt deras representation och rätt att tala och
uttrycka sig, sa Åsa Regnér.



Artikel från Utrikesdepartementet

Statsbesöket från Chile inlett
Publicerad 11 maj 2016 Uppdaterad 11 maj 2016

Den 10 maj inledde Chiles president Michelle Bachelet
sitt statsbesök i Sverige. Presidenten besöker Sverige
på inbjudan av H.M. Konungen. Besöket pågår 10 – 12
maj och är det första inkommande statsbesöket från
Chile till Sverige.
Besöket syftar till att bredda och fördjupa den bilaterala relationen mellan
Chile och Sverige. Svenska företag har sedan länge en stark representation i
Chile.

Statsbesökets första dag inleddes traditionsenligt med en högtidlig
välkomstceremoni på Kungl. Slottets inre borggård. Efter inspektion av
hedersvakten från Livgardet hälsade presidenten, kungen och drottningen på
talmännen, statsministern och de närvarande statsråden.

Därefter tog statsminister Stefan Löfven emot presidenten på Rosenbad för
överläggningar.

Flera samförståndsavtal skrevs under i samband med besöket i Rosenbad.

Efter ett besök vid Olof Palmes grav på Adolf Fredriks kyrkogård begav sig
president Bachelet till Fryshuset där hon och kungaparet möttes av
Fryshusets vd Johan Oljeqvist. Under besöket medverkade även Anja Frey,
chef för Fryshuset i Stockholm och Camila Salazar Atìas, ansvarig för sociala
projekt, samt borgarrådet i Stockholms stad Emilia Bjuggren.

Dagen avslutades med en statsbankett på Kungl. Slottet.
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Artikel från Socialdepartementet

Teckenspråksöversatta filmer
Tolktjänst för vardagstolkning Ds
2016:7
Publicerad 09 maj 2016 Uppdaterad 10 maj 2016

Här finner du länkar till en teckenspråksöversatt version
av delar ur Tolktjänst för vardagstolkning, Ds 2016:7.
Översättningarna omfattar kapitel 1, Promemorians
huvudsakliga innehåll och kapitel 5, Överväganden och
förslag.
Film nr 1 börjar med kapitel 1, Promemorians huvudsakliga innehåll.

Film nr 2 börjar med rubriken 5.1 En lag om tolktjänst för vardagstolkning
införs (s 35 – 40)

Film nr 3 börjar med rubriken 5.1.1 Definitioner av vad som ingår i tolktjänst
m.m. (s 40 – 43)

Film nr 4 börjar med kursivtexten Distanstolkning anges uttryckligen i lagen
som ett sätt att erbjuda vardagstolkning (s 43 – 46)

Film nr 5 börjar med rubriken 5.1.4 Vissa särskilda bestämmelser för
personer med dövblindhet (s 46 – 50)

Film nr 6 börjar med rubriken 5.1.6 Verksamheten (s 51 – 55)

Film nr 7 börjar med underkapitel 5.3, En gemensam ingång för bokning av
tolktjänst,

Film nr 8 börjar med underkapitel 5.4, En effektivare tolktjänst genom it
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Film nr 9 börjar med underkapitel 5.5, Tolktjänst i arbetslivet.



Artikel från Socialdepartementet

#Äldreresan: Utmaning för
äldreomsorg i glesbygd med hög
andel äldre
Publicerad 03 maj 2016 Uppdaterad 03 maj 2016

- Överkalix är en kommun som är en typisk liten
kommun i norra Sverige med utmaningar som är typiska
för glesbygd i den här delen av Sverige. Samtidigt är
Överkalix också speciell med så stor andel äldre i
befolkningen. På sätt och vis är Överkalix före resten av
landet, för andelen äldre kommer att öka överallt. Vi har
nog en del att lära av hur Överkalix tagit sig an den
utmaningen, sa äldreminister Åsa Regnér när hon den
26 april besökte kommunen i den landsomfattande
turnén #Äldreresan.
Överkalix i Norrbotten har drygt 3400 invånare. Kommunen är en
glesbygdsort i Norrbotten och en av de kommuner i Sverige med allra högst
andel äldre befolkning.

Evidensbaserad praktik – verktyg för förändring

Vid besöket mötte Åsa Regnér kommunledningen samt chefer och personal
på äldreboendet Tallviksgården.

Kommunen har arbetat aktivt med evidensbaserad praktik, ett arbetssätt som
gett dem verktyg att både se brister och utmaningar samt skapa förändring.

Fler anställda är en förutsättning för hög kvalitet i
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äldreomsorgen

Bland samtalsämnena fanns regeringens satsning på mer personal inom
äldreomsorgen, som 2015 gav Överkalix drygt 600 000 kronor, och
investeringsstödet för fler äldreboenden.

- Mer personal är en förutsättning för högre kvalitet inom äldreomsorgen.
Det gäller i Överkalix såväl som i de andra kommunerna jag besöker under
Äldreresan. Därför har regeringen med stöd av Vänsterpartiet valt att
genomföra en historiskt stor satsning på mer personal, så att
undersköterskorna i äldreomsorgen ska få fler kollegor, sa Åsa Regnér.

God personalkännedom är en fördel för en liten ort

Utmaningar och möjligheter med att vara en liten glesbygdskommun var
givna ämnen i mötena. Bland annat lyftes vikten av att uppkoppling i
hemmen. Detta även för dem som bor avskilt.

En fördel som lyftes med äldreomsorg i en liten ort var de fördelar som
kommer med att personalen ofta känner de äldre männen och kvinnorna
redan innan de kommer in i äldreomsorgen.

- Vi har en personkännedom som är helt enorm här, sa en av
undersköterskorna på äldreboendet Tallviksgården.



Artikel från Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Statsbesök från Chile
Publicerad 22 april 2016 Uppdaterad 29 april 2016

Den 10–12 maj avlägger Chiles president Michelle
Bachelet ett historiskt statsbesök i Sverige på inbjudan
av H.M. Konungen. Det är det första inkommande
statsbesöket från Chile till Sverige.
President Bachelet åtföljs av utrikes- och handelsminister Heraldo Muñoz,
ekonomi-, utvecklings- och turistminister Luis Felipe Céspedes, gruvminister
Aurora Williams, transport- och kommunikationsminister Andrés Gómez-
Lobo samt kvinnominister Claudia Pascual.

Den svenska regeringen representeras av statsminister Stefan Löfven, barn-,
äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, infrastrukturminister Anna
Johansson, närings- och innovationsminister Mikael Damberg samt
folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Besöket syftar till att bredda och fördjupa den bilaterala relationen mellan
Chile och Sverige. Svenska företag har sedan länge en stark representation i
Chile. Det bilaterala handelsutbytet har ökat mer eller mindre stadigt de
senaste 15 åren. Samarbeten bedrivs på olika områden, såsom gruvindustri,
skog, miljö och hållbart företagande. Under presidentbesöket kommer
ytterligare steg tas för att utveckla samarbetet. Chile och Sverige har ett gott
utrikespolitiskt samarbete och inte minst i synen på små länders rättigheter,
FN-samarbetet, jämställdhet, havsfrågor och frihandel. Vid besöket kommer
dessa frågor liksom andra viktiga globala utmaningar att diskuteras.

Program för statsbesöket

Tisdag 10 maj
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Traditionsenligt består statsbesökets första dag av fler ceremoniella inslag.
Det inleds på tisdag förmiddag när kungen möter presidenten vid hovstallet
för kortege till Kungliga slottet, där en högtidlig välkomstceremoni äger rum.
Representanter för riksdag och regering deltar.

Statsminister Stefan Löfven tar på eftermiddagen emot president Bachelet i
Rosenbad för överläggningar, som följs av en gemensam pressträff.

Efter ett kort besök vid Adolf Fredriks kyrkogård beger sig president
Bachelet till Fryshuset där hon och kungaparet möts av Fryshusets vd Johan
Oljeqvist. Under besöket där kommer även Anja Frey, chef för Fryshuset i
Stockholm och Camila Salazar Atìas, ansvarig för sociala projekt, samt
borgarrådet i Stockholms stad Emilia Bjuggren, att medverka.

Tisdagens program avslutas med att kungaparet ger en bankett på Kungliga
slottet.

Onsdag 11 maj

Onsdagens program inleds med högnivåmöte och seminarium om handel och
näringslivsfrågor – High-Level Businss Meeting följt av Swedish-Chilean
Business Forum – i vilka presidenten och kungen deltar. Regeringen
representeras av närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Efter näringslivsseminariet vidtar samtal om jämställdhet och jämlikhet för
president Bachelet, utrikes- och handelsminister Muñoz och kvinnominister
Pascual med statsråden Åsa Regnér och Gabriel Wikström samt en grupp
experter.

Stockholms stad står sedan värd för en lunch i stadshuset. Presidenten och
kungaparet tas emot av kommunstyrelsens ordförande tillika
finansborgarrådet Karin Wanngård, kommunfullmäktiges ordförande Eva-
Louise Erlandsson Slorach, samt kommunfullmäktiges första vice ordförande
Margareta Björk.

Efter lunch fortsätter programmet med att talman Urban Ahlin tar emot
president Bachelet i riksdagen.

På kvällen ger presidenten en svarsmottagning för de svenska värdarna.

Torsdag 12 maj



Statsbesökets tredje dag äger rum i Göteborg där temat för dagen är
innovationer och klimatsmarta transportlösningar i stadsmiljö.

President Bachelet och kungaparet välkomnas vid ankomst av
landshövdingen för Västra Götaland, Lars Bäckström och kommunstyrelsens
ordförande Ann-Sofie Hermansson. Infrastrukturminister Anna Johansson
representerar regeringen.

Första punkt på programmet är ett besök på AstraZeneca där presidenten
och kungaparet bland annat kommer att få del av arbetet med forskning,
utveckling och samarbetet med mindre och innovativa företag.

Därefter beger man sig till Volvo Torslanda för att få del av det senaste när
det gäller klimatsmarta lösningar för transporter.

Efter bussfärd från Volvo till Lindholmen Science Park tar en kort båttur vid
genom Göteborgs hamn till lunch med landshövding Lars Bäckström som
värd.

Kungaparet tar farväl av president Bachelet vid en avskedsceremoni på
Landvetter flygplats efter vilken statsbesöket avslutas.



Artikel från Socialdepartementet

Alla aktörer behöver samverka
Publicerad 12 april 2016 Uppdaterad 08 december 2016

– Fattigdom måste bekämpas på bred front, i Sverige,
inom EU och i hela världen med akuta och långsiktiga
lösningar. Det sa statssekreterare Pernilla Baralt när
Socialdepartementet den 12 april hade bjudit in berörda
myndigheter, kommuner och intresseorganisationer till
dialogmöte om det fortsatta arbetet med utsatta EU-
medborgare i Sverige.
 Regeringen anser att det finns ett behov av att på en övergripande nationell
nivå underlätta och främja samverkan mellan alla de aktörer som i sina
verksamhetsområden möter dessa utsatta människor.

– För att på lång sikt förbättra dessa människors situation har regeringen
inlett samarbete med Rumänien och Bulgarien där det blir ett gemensamt
utbyte av kunskap med bland annat utgångspunkt från den lagstiftning och
de värderingar som råder inom EU-samarbetet, sa Pernilla Baralt.
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Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet,
Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Utbildningsdepartementet

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

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

Statsrådens presentationer av vårdbudgeten (den 13
april):

Finansdepartementet

Magdalena Andersson, finansminister

Stockholm

Kontaktperson: Miriam Abu Eid, 072-216 95 65

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister

Uppsala

Kontaktperson: Martin Kling, 072-249 4 68

Ardalan Shekarabi, civilminister
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Umeå

Kontaktperson: Peter Skeppström, 072-556 06 40

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist, försvarsminister

Karlskrona

Kontaktperson: Marinette Nyh Radebo, 072-238 77 44

Justitiedepartementet

Anders Ygeman, inrikesminister

Västmanland

Kontaktperson: Victor Harju, tel 072-504 36 70

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Visby

Kontaktperson: Kristoffer Talltorp, 072-542 80 32

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson, klimat- och miljöminister, vice statsminister

Stockholm

Kontaktperson: Jesper Liveröd, 073-052 92 32

Ibrahim Baylan, energiminister

Huddinge

Kontaktperson: Kristian Brangenfeldt, 072-543 95 89



Näringsdepartementet

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister

Västernorrland

Kontaktperson: Ann Wolgers, tel 072-543 87 07

Mehmet Kaplan, bostads-, it- och stadsutvecklingsminister

Malmö

Kontaktperson: Hakim Belarbi, tel 072-543 74 56

Socialdepartementet

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister

Sundsvall

Kontaktperson: Tora Heckscher, tel 072-212 62 64

Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Kristianstad

Kontaktperson: Helena Paues, 072-209 45 20

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Halmstad

Kontaktperson: Joanna Abrahamsson, 072-543 84 89

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Göteborg och Borås

Kontaktperson: Gösta Brunnander, 072-544 28 66

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning



Kalmar

Kontaktperson: Maria Soläng, 072-206 19 47



Artikel från Socialdepartementet

#Äldreresan: Jönköpings
äldreomsorg rankas högt av de
äldre
Publicerad 11 april 2016 Uppdaterad 11 april 2016

– Jönköping är en stad som hamnar högt i rankingar för
hur äldre uppfattar äldreomsorgen. Här har jag fått se
många goda exempel, sa äldreminister Åsa Regnér när
hon tisdag den 5 april besökte Jönköping.
I Jönköping fick äldreministern tillfälle att samtala med företrädare för och
medarbetare vid äldreomsorgen samt äldre om hur äldreomsorgen fungerar
idag, om hur kvalitén kan stärkas och om framtidens utmaningar.

Hur kommunen uppfattar och använder regeringens
satsningar

Åsa Regnér träffade under förmiddagen kommunledningen, kommunala
pensionärsrådet och företrädare för fackförbunden Kommunal och
Vårdförbundet.

- Det är också viktigt för mig att höra hur kommunen uppfattar och har
använt sig av de satsningar regeringen gör, säger Åsa Regnér.

Äldreministern tar till sig viktiga perspektiv

Under eftermiddagen besökte Åsa Regnér Seniorernas hus, där hon bland
annat mötte äldre anhöriga som deltagit i kommunens olika verksamheter för
anhörigstöd, både i form av samtalsgrupper och rekreation. Åsa Regnér
besökte också Kärrhökens äldreboende, där hon fick möjlighet att samtala
med ett par av de äldre kvinnorna på boendets gym.
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– Dagen i Jönköping gav många viktiga perspektiv som jag tar med mig. Men
jag kan konstatera att äldreomsorgen generellt har utmaningar kring
arbetsvillkor för alla dem som jobbar inom äldreomsorgen. Att det ska bli
attraktiva yrken är en stor och viktig framtidsfråga, sa Åsa Regnér.



Artikel från Justitiedepartementet, Socialdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Statsministern träffade UNHCR:s
flyktingkommissarie
Publicerad 06 april 2016 Uppdaterad 06 april 2016

Den 5-6 april besökte UNHCR:s högkommissarie
Filippo Grandi Stockholm för samtal med bland annat
statsministern.
På dagordningen stod de utmaningar som världssamfundet och EU står inför
med anledning av den rådande flyktingsituationen globalt och i synnerhet i
EU:s närområde. Diskussionen rörde exempelvis UNHCR:s arbete för
flyktingarna som befinner sig i Turkiet, och hur man kan säkerställa att de
åtgärder som nu genomförs respekterar EU- och internationell rätt.

Högkommissarien har också haft möten med bland annat migrationsminister
Morgan Johansson, utrikesminister Margot Wallström, biståndsminister
Isabella Lövin samt barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
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Artikel från Socialdepartementet

Systematiskt arbete viktigt i romsk
inkludering
Publicerad 04 april 2016 Uppdaterad 08 december 2016

- Det är viktigt med systematiskt arbete. Det sa
statssekreterare Pernilla Baralt när hon den 4 april
besökte Bulgariens huvudstad Sofia.
Under besöket deltog Pernilla Baralt bland annat i möten med den bulgariska
regeringen och organisationer som arbetar med romsk inkludering. Samtalen
hölls inom ramen för Bulgariens och Sveriges samarbetsavtal angående
utsatta EU-medborgare. Senare under dagen diskuterade Pernilla Baralt och
bulgariens utbildningsminister Meglena Kuneva utbildningens betydelse för
integrationen.
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Artikel från Socialdepartementet

Regeringen tar nästa steg för att
göra barnkonventionen till lag
Publicerad 23 mars 2016 Uppdaterad 20 november 2017

Regeringen beslutade i juli 2017 om en lagrådsremiss
med förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk
lag. Regeringen anser att barnkonventionens starka
ställning behöver tydliggöras och att ett
barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i
rättstillämpningen. Nu pågår arbetet med att bereda
propositionen.
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Under denna tidsperiod ska
rättstillämpande myndigheter ges tid att förbereda sig inför den nya lagen.

− Nu tas ytterligare ett viktig steg för att markera barnkonventionens
betydelse för svensk rätt och förtydliga dess starka status. Med
barnkonventionen som lag måste tjänstemän och beslutsfattare förhålla sig
till barnkonventionen på ett annat sätt än i dag. I beslut som rör barn blir det
ett tydligare krav på rättstillämpare att utgå från rättigheterna i
konventionen, säger barnminister Åsa Regnér.

Genom en inkorporering av barnkonventionen samlas de mänskliga
rättigheter som rör barn i en lag vilket ska bidra till en helhetssyn och
tydliggöra att konventionens artiklar ska tolkas i relation till varandra.

Pressmeddelande: Nästa steg för att göra Barnkonventionen till lag

Lagrådsremiss: Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

Frågor och svar om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.
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Barnanpassad artikel och frågor och svar: Regeringen tar nästa steg för att
göra barnkonventionen till lag

Kunskapslyft för höjd kompetens

Under perioden 2017-2019 har Barnombudsmannen i uppdrag att stödja
myndigheter, kommuner och landsting i arbetet med att säkerställa
tillämpningen av barnets rättigheter i respektive verksamheter. 

Regeringsuppdrag: Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa
tillämpningen av barnets rättigheter i statliga myndigheters verksamhet

Regeringsuppdrag: Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa
tillämpningen av barnets rättigheter i kommuners och landstings
verksamheter

 Artikel: Uppstartsmöte för kunskapslyft för barnets rättigheter hos
Barnombudsmannen

Artikel: Budget, toppmöte och kunskapslyft i fokus för barnrättsdelegationen

Barnrättighetsutredningen

I mars 2016 överlämnade Barnrättighetsutredningen sitt betänkande till
barnminister Åsa Regnér om hur FN:s barnkonvention kan göras till svensk
lag. Regeringens utredare, Anita Wickström, föreslog också ett kunskapslyft
om konventionens praktiska tillämpning i förhållande till olika verksamheter.

SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag
Pressmeddelande: Barnrättighetsutredningen presenterade sina slutsatser
för barnminister Åsa Regnér
Pressinbjudan: Barnrättighetsutredningen överlämnar sitt betänkande till
Åsa Regnér

Samverkan med barnrättsorganisationer

FN:s barnrättskommitté i Genève har granskat hur Sverige följer
Barnkonventionen. En rekommendation från kommittén handlar om att
stärka barnkonventionens rättsliga ställning. Socialdepartementet har inlett
en dialog om rekommendationerna från barnrättskommittén tillsammans med
ett antal barnrättsorganisationer.



Pressmeddelande: Barnrättsorganisationer i samtal om stärkta rättigheter

Dialog med barnrättskommittén i Genève

Dialogen mellan Sveriges regering och barnrättskommittén i Genève
genomfördes i januari 2015. Barnrättskommittén framförde att Sverige på
många sätt är ett föregångsland vad gäller barnets rättigheter, men att det
även i Sverige finns områden inom vilka barnets rättigheter behöver stärkas.
Barnrättskommittén lämnade sina rekommendationer om hur Sverige kan
arbeta vidare för att stärka barnets rättigheter. För regeringen är
rekommendationerna en del av arbetet med att förverkliga visionen att
Sverige ska vara ett av de allra bästa länderna för barn att växa upp i.

Sammanfattande slutsatser och rekommendationer avseende Sveriges
femte periodiska rapport_svensk översättning.pdf
Till FN:s barnrättskommittés rekommendationer på engelska
Pressmeddelande: Framåtsyftande dialog mellan barnrättskommittén och
regeringen

Alla länder som bundit sig till barnkonventionen rapporterar regelbundet till
FN:s kommitté för barnets rättigheter. Det är en internationell kommitté som
har till uppgift att övervaka att barnkonventionen verkligen respekteras i de
länder som ratificerat den. Barnrättskommittén finns i Genève och består av
18 oberoende experter.

Barnen kommer först - i Sverige och i världen

Statsminister Stefan Löfven och barnminister Åsa Regnér skriver i en
debattartikel om hur Sveriges nya samarbetsregering deklarerat i
regeringsförklaringen att de vill göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

Barnen kommer först - i Sverige och i världen

Barnets rättigheter i statens budget

Område Barnets rättigheter är en del av utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård
och social omsorg i regeringens budgetproposition för 2018.

Barnets rättigheter i statens budget

Barnkonventionen antogs 1989



Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.
Sverige hade en framträdande roll vid arbetet med konventionen och var ett
av de första länderna att ratificera den. Konventionen trädde i kraft den 2
september 1990.



Artikel från Socialdepartementet

Pengar till assistens ska gå till det
de är avsedda för
Publicerad 21 mars 2016 Uppdaterad 21 mars 2016

- De senaste 10 åren har kostnaderna för assistansen
fördubblats samtidigt som antalet personer som får
assistans inte ökat i motsvarande takt. Samtidigt hör jag
många berätta att de inte får de timmar beviljade som
de anser sig ha rätt till. Vi behöver veta varför det blivit
så och vi behöver veta att pengarna används såsom de
var avsedda, sa äldreminister Åsa Regnér när hon den
21 mars bjöd Funktionshindersdelegationen till ett
extrainkallat möte.
- Funktionshinderpolitiken är mycket mer än LSS och assistansen. Det
handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, om
barndom och äldreomsorg. Idag är vi dock här för att tala om just
assistansen. Bakgrunden är att regeringen har en uttalad ambition att dämpa
kostnadsutvecklingen och få en ökad kostnadskontroll i assistansen. Jag har
kallat till det här mötet för att jag vill att ni ska ha chans att framföra era
synpunkter och resonemang kring detta till i det här forumet, sa Åsa Regnér.
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Artikel från Socialdepartementet

Regeringen vill utbilda nyanlända
unga i jämställdhet
Publicerad 08 mars 2016 Uppdaterad 08 mars 2016

Regeringen kommer att ge en myndighet i uppdrag att
ta fram ett utbildningspaket till nyanlända unga.
Utbildningen ska tillgodose behovet av information inom
områden som jämställdhet, sexualitet, rättigheter och
skyldigheter och psykisk hälsa.
Utbildningspaketet ska utformas med utgångspunkt i svensk lagstiftning och
jämställdhetspolitik. Material ska tas fram i olika format och på för
målgruppen relevanta språk.

Utbildningen ska öka kunskapen om jämställdhet

I uppdraget kommer att ingå att materialet ska spridas till HVB-hem,
stödboenden eller andra boenden för ensamkommande barn och unga.

Tanken är att myndigheten  ska samverka med UMO, Föreneningen för
Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM) och Sveriges Kommuner och
Landsting och andra relevanta aktörer.

Regeringen satsar fem miljoner under 2016

För att genomföra uppdraget får högst 5 000 000 kronor användas under
2016.

Den myndigheten regeringen utser ska senast den 1 maj 2017 redovisa
uppdraget till Regeringskansliet.

Flickor och pojkar ska ha lika rättigheter
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Regeringens jämställdhetspolitik är inriktad mot att ge flickor och pojkar
förutsättningar att utvecklas utan att hindras av strukturer, fördomar och
stereotypa föreställningar. Regeringen arbetar syftar för ett Sverige där alla
ges lika rättigheter och möjligheter.

Information till nyanlända unga förbättrar
integrationen

Alla har rätt till information på lika villkor. Idag saknas koncept för att nå
den stora målgruppen nyanlända unga i allmänhet och ensamkommande i
synnerhet. Genom att tillgodose informationsbehovet förbättras
förutsättningarna för integration i det svenska samhället till nytta för såväl de
nyanlända ungdomarna som deras familjer.



Artikel från Statsrådsberedningen

Regeringen tar strid om den
svenska modellen
Publicerad 29 februari 2016 Uppdaterad 02 mars 2016

Måndag den 29 februari besökte Stefan Löfven
personal och boende på Rågsveds servicehus i
Bandhagen där han höll ett tal om den svenska
modellen. Statsministerns budskap var att regeringen
tar strid för att den svenska modellen ska utvecklas, inte
avvecklas.
I sitt tal beskrev statsministern olika verktyg som har blivit kända som den
svenska modellen. Till exempel att vård och omsorg ska ges efter behov, inte
efter betalningsförmåga, och att barns skolgång inte ska styras av deras
föräldrars bakgrund, utan deras ambitioner inför framtiden.

Statsministern talade om att den svenska modellen bygger på en ordnad och
reglerad invandring, där asylsökande fördelas rättvist i EU, där de som får
avslag återvänder hem, och de som beviljas asyl i Sverige snabbt kan börja
arbeta. När den svenska modellen utvecklas, ska Sverige skapa ett
mottagande som gör att välfärden fungerar för alla.

Stefan Löfven sade att Sverige står inför ett vägval. Han menade att den
svenska modellen behöver stärkas mer än någonsin, men att det istället görs
angrepp på modellen varav det allvarligaste handlar om förslag på att staten
ska gå in och sänka lönerna vilket bland annat skulle hota principen om att
du ska kunna leva på din lön.

Enligt statsministern ska inte den svenska modellen monteras ner utan
uppgraderas. Regeringen vill därför ta strid för den svenska modellen och
anställa fler i den svenska välfärden. Likaså vill regeringen genomföra ett
investeringsprogram som gör att svensk välfärd får fler undersköterskor,
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sjuksköterskor, lärare, förskolelärare och socialarbetare för att på sikt nå
EU:s lägsta arbetslöshet.

Med på besöket var också barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér och folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.



Artikel från Socialdepartementet

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

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

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

JiM-uppdragen synliggör oskäliga skillnader mellan kvinnor
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och män

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

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

Arbetet bidrar både till ökad jämställdhet och bättre kvalitet
i kärnverksamheten

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

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

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

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

Förankring och kunskap hos ledning en framgångsfaktor

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



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

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

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

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

Nationella sekretariatet för genusforskning erbjuder stöd

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

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



avslutar Åsa Regnér.



Artikel från Miljödepartementet, Socialdepartementet

Seminarium om hur vi ökar
jämställdheten i energisektorn
Publicerad 19 februari 2016 Uppdaterad 19 februari 2016

Hur kan jämställdheten öka i energisektorn? Det var
frågan för seminariet den 18 februari där energiminister
Ibrahim Baylan och jämställdhetsminister Åsa Regnér
stod värdar. Förutom ministrarna medverkade forskare,
framstående kvinnor från energibranschen och VD:arna
för Sveriges tre största energibolag.
- Kreativitet och utveckling får vi bäst i blandade grupper. Nu behöver vi ta
steg framåt för att få en mer jämställd energisektor. Det är en omfattande
uppgift där vi alla behöver bidra. Vi träffas här idag för att diskutera vägen
framåt och visa på både utmaningarna och idéer som vi kan ta med oss i det
fortsatta arbetet, sa energiminister Ibrahim Baylan i sin inledning.

Ibrahim Baylan tog upp att det nu pågår en global energirevolution, vilket
också påverkar oss i Sverige. För att bli ett av världens första fossilfria
välfärdsländer måste vi ta tillvara kompetensen hos hela befolkningen,
kvinnor som män. Omställningen av energisektorn, från det fossilberoende
till det förnybara, är en samhällsutmaning som kräver mobilisering av
samhällets resurser och samlade kunskap. En jämställd energisektor är en
långsiktig fråga lika mycket som frågan om att fasa ut fossila bränslen.
Utvecklingen kan gå snabbare, även om forskningen visar att den har gått åt
rätt håll de senaste åren.

Åsa Regnér berättade om den svenska regeringens arbete med en feministisk
regering, där jämställdhet ska integreras och stärkas i alla sektorer, och hon
betonade också att vi såväl i energibranschen som i andra branscher måste
använda de resurser som vi har.
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Talarna på seminariet uttryckte stor enighet om att det går för långsamt att
öka jämställdheten i energibranschen och att bolagen behöver bli mer
jämställda för att möta de utmaningar de står inför. Frågan var snarare vilken
eller vilka metoder som fungerar bäst och hur lång tid det kommer att dröja
innan energibranschen är jämställd. Frågan om kvotering lyftes som en
lösning, medan andra ansåg att lösningen mer ligger i kommunikation om
värderingar och möjligheter till utveckling. En av knäckfrågorna som flera
uttalade var hur vi kan få fler unga kvinnor att bli intresserade av
energibranschen. En utmaning är val av utbildning där det hittills funnits en
manlig dominans bland till exempel ingenjörsstudenter.

På seminariet representerade Elin Löfblad, Jessica Alenius och Sofie Quant
två kvinnliga nätverk i energi- och transportbranschen, Kraftkvinnor och
NKDF (Nätverket för kvinnor inom drivmedels- och fordonsbranschen). De
framhöll bland annat att det finns många kompetenta kvinnor i
energisektorn, men att de behöver få synas mer i talarstolar och i styrelser.
En lista har till exempel tagits fram av Kraftkvinnor med 160 namn på
kompetenta kvinnor i energibranschen.

Vid paneldiskussionen mot slutet av seminariet lyftes frågan om när vi inte
längre behöver lyfta problematiken om en ojämställd energisektor. Svaren
som gavs skiftade mellan 2021 och 2030, men alla var överens om att
utvecklingen mot en ökad jämställdhet i energisektorn är en viktig
framtidsfråga.

Vid uppsummeringen av seminariet underströk energiminister Ibrahim
Baylan att frågan om jämställdhet i energibranschen måste synliggöras mer
och att regeringen kommer att bevaka frågan kontinuerligt, exempelvis
genom att ta fram jämställdhetsindikatorer.



Artikel från Socialdepartementet

Socialstyrelsen och
Barnombudsmannen lanserar ny
webbplats om socialtjänsten: Koll
på soc
Publicerad 18 februari 2016 Uppdaterad 18 februari 2016

Socialstyrelsen och Barnombudsmannen har på
regeringens uppdrag utvecklat en nationell webbplats –
Koll på soc – med anpassad information till barn och
unga om socialtjänsten och vad socialtjänsten ska
erbjuda barn och unga i behov av stöd och skydd.
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér deltog vid lanseringen av
den nya webbplatsen tisdagen 16 februari, tillsammans med Fredrik
Malmberg, Barnombudsmannen, och Olivia Wigzell från Socialstyrelsen. 

– Jag är glad att webbsidan Koll på Soc nu finns. Här kan barn få information
om hur man kan få hjälp och stöd från socialtjänsten. En viktig plattform för
utsatta barn, säger barnminister Åsa Regnér.

Efter att ha sett tendenser till att barn och ungdomar saknat kunskap om
socialtjänsten gav regeringen 2013 Barnombudsmannen och Socialstyrelsen i
uppdrag att öka kunskapen bland barn och ungdomar.

Till grund för webbplatsen ligger intervjuer som Barnombudsmannen
genomfört med 165 barn och ungdomar mellan 4-18 år. För de barn och
ungdomar som blivit intervjuade har det varit viktigt att få kunskap om vad
olika processer och begrepp inom socialtjänstens arbete innebär. De har
också haft synpunkter på hur webbplatsen kan göras tillgänglig för barn och
unga.
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På webbsidan hittar besökaren filmer som förklarar vad socialtjänsten är och
vad den gör. Där finns också en funktion för att hitta närmaste
socialtjänstkontor. På Kollpasoc.se finns också filmer där barn berättar sina
egna berättelser om hur de har haft det och hur det gått för dem.

Nu ska Barnombudsmannen och Socialstyrelsen skicka ut små böcker med
information om vad socialtjänsten gör till alla barnavårdscentraler.
Tillsammans med föräldrainformation ska detta lämnas ut vid ett barns
treårskontroll. De kommer också att skicka ut affischer med teman
anpassade efter ålder till skolor.



Artikel från Socialdepartementet

Frågor och svar om bidrag till
glasögon för barn och unga
Publicerad 10 februari 2016 Uppdaterad 10 februari 2016

Regeringen har vid regeringssammanträdet den 4
februari beslutat om en förordning som innehåller
bestämmelser om bidrag för kostnad för glasögon eller
kontaktlinser till barn och unga enligt lagen om bidrag
för glasögon till vissa barn och unga. Lagen och
förordningen träder i kraft den 1 mars 2016.

Varför inför regeringen detta bidrag?

Syftet med bidraget är att möjliggöra för flickor och pojkar mellan 8 och 19
år, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, att kunna delta på lika villkor i
såväl skola som på fritiden. Det bidrar till att barn och unga kan leva och
växa upp under goda förhållanden. En mer jämlik tillgång på glasögon
bedöms motverka att barn och unga som lever i familjer i ekonomisk
utsatthet och i dag inte får bidrag för glasögon hamnar i utanförskap.
Bidragsgivningen till standardglasögon för barn och unga i åldern 8–19 år ser
olika ut i olika landsting i dagsläget. Vissa landsting ger bidrag, andra inte
och hur mycket landstingen ger skiljer sig åt.

Hur stort är bidraget?

Bidraget ska uppgå till 800 kr per person. Om kostnaden för glasögonen eller
kontaktlinserna är lägre än 800 kr per person ska bidraget uppgå till den
faktiska kostnaden.

Vad innefattar bidraget?
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Bidrag ges för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga i
åldern 8–19 år.

Hur gammal kan jag vara för att få bidraget?

Bidrag ges från 8 år till och med det år då den unge fyller nitton år.

Kommer bidrag ges även för borttappade glasögon?

Bidrag lämnas inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har
skadats eller tappats bort eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande
kontaktlinser.

Hur tar jag del av bidraget?

För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser krävs ett aktuellt recept eller
ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller optiker.

Bidragshanteringen sker genom landstingen och att de har frihet att betala ut
bidraget på det sätt som de anser är mest ändamålsenligt.

Varför riktar sig bidraget enbart till barn och unga i ålder 8-19 år?

Alla landsting ger i dag bidrag för standardglasögon till barn i åldern 0–7 år.
Det är dock få landsting som ger bidrag till standardglasögon till barn och
unga över 8 år och hur stora bidragen är varierar beroende på landsting.

Kommer det att se likadant ut i alla landsting?

Bidragsgivningen ser i dagsläget olika ut i olika landsting. Vad den nya lagen
och förordningen anger är att landstingen nu ska lämna bidrag för glasögon
eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år.



Artikel från Miljödepartementet

Hur ökar vi jämställdheten i
energisektorn?
Publicerad 02 februari 2016 Uppdaterad 02 februari 2016

Den 18 februari 2016 medverkar energiminister Ibrahim
Baylan och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett
seminarium med fokus på hur jämställdheten i
energibranschen kan öka. I seminariet deltar även
aktörer från energibranschen, kvinnliga nätverk i
energibranschen, forskare och myndighet.
Bland annat kommer följande frågor diskuteras:

Hur ser jämställdheten ut i energibranschen idag?
Hur ökar vi jämställdheten och hur får vi fler kvinnor att söka sig till
energibranschen?
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Artikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér tog emot
slutredovisning om utsatta EU-
medborgare
Publicerad 01 februari 2016 Uppdaterad 08 december 2016

Måndag 1 februari överlämnade den nationella
samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin
Valfridsson, sin slutredovisning till barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér vid en pressträff i
Rosenbad.
SOU 2016:6 Framtid sökes – Slutredovisning från den nationella
samordnaren för utsatta EU-medborgare
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Artikel från Socialdepartementet

#Äldreresan: Äldres behov i
centrum vid äldreomsorgen i Lund
Publicerad 17 december 2015 Uppdaterad 17 december 2015

De äldres behov ska alltid vara i centrum. Det är
ledordet för äldreomsorgen i Lund. Omsorgen bedrivs
systematiskt. Vid all dokumentation använder
exempelvis medarbetarna ett gemensamt språk.
Strävan efter en enhetlig terminologi, med enhetliga
termer och klassifikationer, medför att missförstånden
blir färre och att tydligheten ökar. - Är det något vi vet
om framtiden så är det att äldreomsorg kommer att
behövas. Det är viktigt att kommunerna utför
verksamheten med hög kvalitet och att den är modern,
sa äldreminister Åsa Regnér när hon den 16 december
besökte äldreomsorgen i Lund.

BIC sätter den äldres behov i centrum

I äldreomsorgen, men även vid särskilda boenden och i andra
verksamheter, tillämpar Lunds kommun modellen BIC, Behov i Centrum.
Arbetssättet innebär att den äldres behov sätts i centrum, från det första
mötet mellan den äldre och handläggaren fram tills dess att insatserna och
utförandet följs upp.

Enhetlig terminologi skapar tydlighet

- I början kunde det kännas fyrkantigt, men ett gemensamt språk i
dokumentationen skapar ökad tydlighet. Tidigare kunde vi  missförstå
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varandra när vi använde olika termer och uttryck för att beskriva brukarnas
behov, sa Emma Magnusson, processledare för äldreomsorgen i Lunds
kommun.

- Tidigare kunde exempelvis en sjuksköterska ifrågasätta varför en brukare
behövde hjälp med att duscha trots att personen inte hade några fysiska
hinder. Det framgick inte att behovet handlade om trygghet och hjälp att
komma igång att duscha. Därför är en tydlig behovsformulering
viktig, berättade Emma Magnusson.

Ny kunskap om kvalitet och om medarbetarnas
situation

-I Lund har jag lärt mig mer om modeller för ökad kvalitet och om
medarbetarnas situation inom äldreomsorgen, sa äldreminister Åsa Regnér.



Artikel från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

Ministrar bjöd in till dialog om
barns utsatthet på nätet
Publicerad 15 december 2015 Uppdaterad 15 december 2015

Den 14 december bjöd barn-, äldre- och jämställdhets‐
minister Åsa Regnér och kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke in ett antal myndigheter,
organisationer och företag till dialog om hur flickors och
pojkars utsatthet på internet kan motverkas.
Syftet med dialogen var att delge varandra erfarenheter om hur det är möjligt
att skydda flickor och pojkar mot exploatering i sociala medier, som en del i
regeringens nuvarande handlingsplan för skydd av barn mot
människohandel, exploatering och sexuella övergrepp.

Efter inledande ord från ministrarna, presenterade Linda Jonsson och Åsa
Landberg från Stiftelsen Allmänna Barnhuset rapporten "Det gäller en av
fem – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige
2014". Därefter gavs utrymme för samtliga deltagare att bidra med inspel till
dialogen. Ministrarna efterfrågade särskilt förslag på åtgärder till en
kommande handlingsplan.

På mötet deltog representanter från Statens medieråd, Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Barnombudsmannen,
Brottsförebyggande rådet (Brå), Polismyndigheten, IT Brottscentrum,
Stiftelsen Allmänna barnhuset, Bris, ECPAT, Rädda Barnen, UNICEF
Sverige, World Childhood Foundation, Sverok, Facebook, Surfa lugnt,
TeliaSonera AB, Com hem, Telenor Sverige och NetClean.
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Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet

EU-länderna uppmanar
kommissionen till ny
jämställdhetsstrategi
Publicerad 08 december 2015 Uppdaterad 08 december 2015

Även hälsoministrarna efterlyste en ny strategi för att
minska alkoholrelaterade skador. På rådsmötet den 7
december nådde rådet också en politisk
överenskommelse om insatser för långtidsarbetslösa.
Sverige representerades av tre statsråd; Åsa Regnér,
Ylva Johansson och Gabriel Wikström.
Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt
konsumentfrågor (EPSCO) möttes den 7 december. En stor del av mötet
ägnades åt jämställdhetsfrågor.

Sverige och övriga EU-länder uppmanade kommissionen att presentera en ny
jämställdhetsstrategi då den nuvarande löper ut 2015. Kommissionen avser
istället att lägga fram ett arbetspapper om jämställdhet vilket länderna anser
vara en nedgradering.

- Det är idag en tydlig uppmaning från rådet till kommissionen att lägga fram
en ny strategi för jämställdhet från 2015, sade barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Rapport om ekonomi och sysselsättning 2016

Rådet diskuterade kommissionens tillväxtöversikt för 2016. I rapporten
redovisar kommissionen sina prioriteringar inom den ekonomiska politiken
och sysselsättningspolitiken för 2016. Sverige välkomnade bland annat att
rapporten tar upp de stora skillnaderna som finns mellan mäns och kvinnors
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arbetskraftsdeltagande i EU och åtgärder för att minska gapet.

- Jag uppmanar kommissionen att lyfta fram länken mellan tillväxt och
kvinnors arbetskraftsdeltagande, sade arbetsmarknadsminister Ylva
Johansson på mötet.

EU-länderna efterfrågar en alkoholstrategi

Rådsmötet avslutades med hälsofrågor där ministrarna inbjöd EU-
kommissionen att presentera en ny alkoholstrategi. Den ska ersätta den
gamla som löpte ut 2012. Sverige och andra EU-länder lyfte fram vikten av
ett gränsöverskridande EU-samarbete kring bland annat reklam,
internethandel och kvoter för import av alkohol.

- Vi vill ha en konstruktiv dialog med kommissionen om åtgärder på EU-nivå
i den här viktiga frågan som handlar om människors hälsa, sade och
folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Deltog gjorde barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér,
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och folkhälso-, sjukvårds- och
idrottsminister Gabriel Wikström.



Artikel från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Afghanistans president Ashraf
Ghani på besök i Sverige
Publicerad 04 december 2015 Uppdaterad 04 december 2015

Statsminister Löfven träffade i dag Afghanistans
president Ashraf Ghani. I samband med mötet
tillkännagavs att förhandlingar kommer att inledas om
ett avtal rörande migrationsfrågor och återtagande av de
afghaner som fått avslag på sina asylansökningar i
Sverige. Över 30 000 afghaner har kommit till Sverige i
år och över 20 000 av dessa är ensamkommande barn.
De svenska insatserna i Afghanistan är långsiktiga och har varit politiska,
diplomatiska, polisiära, militära och biståndsinriktade och omfattar såväl
humanitärt stöd som utvecklingssamarbete. Afghanistan är en av de största
mottagarna av svenskt bistånd. Sverige har aviserat ett bistånd om upp till
8,5 miljarder kronor för perioden 2015-2024. En betydande del av vårt
bistånd fokuserar på att förbättra situationen för kvinnor och barn.

Under besöket undertecknade biståndsminister Isabella Lövin och president
Ghani ett samarbetsavtal om biståndet. Det är första gången Sverige tecknar
ett sådant avtal med Afghanistan. Avtalet bekräftar svenska
biståndsåtaganden och fördjupar ländernas relationer. Det innebär att det
kommer ske återkommande strukturerade uppföljningsmöten på politisk nivå
om biståndet och utvecklingen i landet som kompletterar den kontinuerliga
dialog som förs. Det svenska biståndet är långsiktigt och bidrar till att skapa
arbetstillfällen, få fler barn i skolan, stärka kvinnors rättigheter, bekämpa
korruption och stärka demokratiska institutioner.

Det svåra säkerhetsläget i Afghanistan diskuterades också. Sedan 2002 har
nästan 10 000 svenskar bidragit till att försöka förbättra säkerhetssituationen
i de provinser som ingick i det svenska militära ansvarsområdet i norra
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Afghanistan. I dag har de afghanska säkerhetsstyrkorna tagit över ansvaret
för säkerheten i hela landet, vilket är ett viktigt steg mot afghanskt ägarskap
och ledarskap. Regeringen presenterade nyligen en proposition om
förlängning av den svenska träningsinsatsen under 2016.

Afghanistans president Mohammad Ashraf Ghani höll även bilaterala
överläggningar med utrikesminister Margot Wallström. Överläggningarna
följdes av en lunch som utrikesministern stod som värd för. Utrikesministern
inledde med att tacka presidenten för att han kommit till Stockholm och
poängterade att Sverige och Afghanistan firar 75 år av diplomatiska
relationer i år. Vid lunchen diskuterades bland annat utrikes-, säkerhets- och
försvarsfrågor. Utvecklingspolitik, ekonomi och sociala frågor stod också på
agendan liksom de aktuella migrationsfrågorna.

Från regeringen deltog även barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér.



Artikel från Socialdepartementet

#Äldreresan: Teknologi, boende
och bemanning när Västerås
utvecklar äldreomsorgen
Publicerad 04 december 2015 Uppdaterad 04 december 2015

Äldreomsorgen i Västerås kommun ligger i framkant när
det gäller välfärdsteknologi. Men kommunen satsar
även målinriktat på moderna boenden för äldre kvinnor
och män och god bemanning. - Det är både roligt och
viktigt för mig att nu få höra om hur den historiska
bemanningssatsning vi gör i regeringen nu kommer ut i
verkligheten, sa äldreminister Åsa Regnér som den 2
december besökte Västerås.

iPads, moderna boenden och god bemanning

Äldreminister Åsa Regnér inledde heldagen i Västerås med att träffa de
sociala nämndernas förvaltningschef Eva Sahlén och äldrenämndens
ordförande Solveig Nilsson.

Eva Sahlén och Solveig Nilsson berättade bland annat att Västerås satsar på
välfärdsteknologi. Äldreomsorgens ambition är att få fler äldre kvinnor och
män att använda vanlig ny teknik. I Västerås lånar de kommunala
biblioteken exempelvis ut läsplattor, så kallade iPads.

Kommunen  satsar också på att bygga nya moderna äldreboenden och
modernisera de som redan finns. Eva Sahlén och Solveig Nilsson berättade
också om hur kommunen kommer att använda regeringens
bemanningssatsning, där Västerås fått drygt 14 miljoner kronor under 2015,
för att förstärka bemanningen vid kommunens äldreboenden.
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Äldre får inflytande genom pensionärsråd

Åsa Regnér träffade Kari Arnkvärn och Bibbi Äreberg från det kommunala
pensionärsrådet. Vid samtalet lyfte Kari Arnkvärn och Bibbi
Äreberg särskilt fram behovet av ett pensionärsråd, dess roll och äldres
möjligheter till inflytande.

Facket och äldreministern samtalade om
arbetsmiljön i äldreomsorgen

Under lunchen fick Åsa Regnér tillfälle att samtala med Susanne Olsson och
Niklas Gustavsson från Kommunalarbetareförbundet. De
fackliga företrädarna lyfte fram de arbetsmiljöfrågor som är aktuella för dem
som arbetar inom äldreomsorgen.

- Det är utmaningar jag känner igen från många platser. Den
bemanningssatsning regeringen nu gör kommer att stärka arbetsmiljön, och
kvaliteten i omsorgen för de äldre, men att stärka dem som jobbar inom
äldreomsorgen, som ju oftast är kvinnor, är också en viktig feministisk fråga
som vi måste jobba vidare med, sa Åsa Regnér.

Svårt rekrytera utbildade medarbetare

Åsa Regnér träffade under eftermiddagen företrädare och personal från
Attendos hemtjänst. Attendo har 35 procent av hemtjänstmarknaden i
Västerås. Företaget är därmed störst bland kommunens enskilda utförare. 

Vid mötet samtalade deltagarna bland annat om svårigheten att rekrytera
utbildad personal och vikten av att fler utbildar sig till undersköterskor.

Dagens sista besök var på Hälleborgs äldreboende, ett av Sveriges
modernaste boenden, där Åsa Regnér både fick ta del av ny teknologi och
samtala med äldre och personal.

Tid för omsorg är kvalitet

På Hälleborgs äldreboende finns bland annat höj- och sänkbara toaletter och
handfat och sensorer i golvet som känner av om exempelvis den äldre
har fallit.

- Hälleborgs äldreboende har satsat på ny teknologi för att frigöra mer tid för



personalen till omsorg. Både äldre och personal lyfte just det sambandet och
hur viktigt det är med tid för den sociala omsorgen.

- Jag är själv en social människa som gillar att umgås och ha tid att prata med
mina vänner, och jag föreställer mig att jag kommer att gilla det även när jag
blir äldre. Det är självklart att tid för omsorg är en viktig kvalitetsaspekt i
äldreomsorgen, sa äldreminister Åsa Regnér.



Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet

Viktigt att personer med
funktionsnedsättning deltar aktivt i
arbetet med mänskliga rättigheter
Publicerad 02 december 2015 Uppdaterad 02 december 2015

Åsa Regnér och Ylva Johansson mötte den 23
november funktionshindersdelegationen. -
Funktionshinderpolitiken är en viktig del av regeringens
arbete med mänskliga rättigheter och när vi nu
utvecklar den politiken ska det stödja och påskynda
genomförandet av konventionen för mänskliga
rättigheter. I det arbetet är en viktig förutsättning att
personer med funktionsnedsättning ska vara aktivt
involverade, säger Åsa Regnér

Handikappersättning och vårdnadsbidrag

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll hade fått förhinder och ersattes
av Sanna Fransson, politiskt sakkunnig.

- En arbetsgrupp inom Regeringskansliet har gjort en översyn av regler och
tillämpning av socialförsäkringsförmånerna handikappersättning och
vårdbidrag. Målet för översynen har varit att skapa ett mer sammanhållet
system för ersättning till personer med funktionsnedsättning. Arbetsgruppen
har tidigare lämnat förslag i promemorian Ett reformerat bilstöd. En
departementsskrivelse (Ds) skickades ut på remiss den 23 november. Den Ds
som remitteras behandlar de två återstående stödformerna;
handikappersättning och vårdbidrag. Ds:en är på remiss till den 29 februari
2016, berättade Sanna Fransson.
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Ds 2015:58 Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning

Kunskapsunderlag och metodstöd för särskilt
utformat föräldraskapsstöd

Åsa Regnér berättade bland annat om regeringens uppdrag till
Socialstyrelsen att ta fram kunskapsunderlag och metodstöd för särskilt
utformat föräldraskapsstöd för bättre samordning av insatser för flickor och
pojkar med funktionsnedsättning.

Rekommendationer från Kommittén om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning

Funktionshindersdelegationen informerades om regeringens arbete med
rekommendationerna från Kommittén för rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Rekommendationerna hanteras inom ramen för
utformningen av den framtida funktionshinderspolitiken och används som
underlag i arbetet med att ta fram nya mål och en ny struktur för
genomförandet av funktionshinderspolitiken i en strategi som ska ersätta den
nuvarande efter 2016.

Uppdrag till Myndigheten för delaktighet (MFD) om
den nya funktionshinderspolitiken

För att konkretisera arbetet med en ny funktionshinderspolitik och överväga
rekommendationerna från Kommittén tillsammans med de nationella
politiska prioriteringarna har regeringen i år uppdragit åt MFD att föreslå hur
genomförandet och uppföljningen av funktionshinderspolitiken kan bli mer
effektiv och systematisk.

MFD ska också ta fram ett förslag på inriktningen på arbetet inom
funktionshindersområdet framöver.

MFD och Diskrimineringsombudsmannen
kommunicerar konventionen

Regeringen har också uppdragit åt MFD att tillsammans med
Diskrimineringsombudsmannen (DO)  genomföra en
kommunikationssatsning för att öka kunskapen och medvetandet om



innehållet i konventionen.

Översyn av LSS och assistansersättningen

Det är angeläget att värna om LSS och assistansreformen. Men regeringen
anser att det behövs en översyn. Regeringskansliet bereder nu direktiv för en
sådan utredning.

Det finns skäl till att se över och analysera vad det är som gör att
kostnaderna ökat så kraftigt. Men det handlar inte om att skära ned stödet så
att assistansberättigade inte får det stöd de behöver. Assistansen måste få
kosta men skattemedel ska gå till rätt saker.

Ytterligare åtgärder för att genomföra FN-
konventionen i svensk lag

Regeringskansliet bereder nu direktiv till en utredning om Hjälpmedel, teknik
och metoder för delaktighet och självbestämmande. Utredningen tar fasta på
rätten att leva självständigt och att delta i samhället och om personlig
rörlighet som bland annat ska underlätta tillgången för personer med
funktionsnedsättning till hjälpmedel av kvalitet och andra former av
assistens.

Regeringens fortsatta arbete

Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på
lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet. Genom regeringens
beslut om förberedelser för en ny funktionshinderspolitik fastslås att
konventionen, rekommendationerna från kommittén och samrådet med
funktionshindersrörelsen är grunden för arbetet framåt.

Arbetsmarknadspolitik för personer med
funktionsnedsättning

Funktionshindersdelegationen brukar vid sina möten få träffa ytterligare ett
statsråd förutom äldreministern. Vid mötet den 23 november var det
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som var på besök.

-Framför allt behöver andelen arbetsgivare som är beredda att anställa
personer med funktionsnedsättning öka. Detta gäller såväl privata som



offentliga arbetsgivare. Hela den offentliga sektorn behöver ta ett större
ansvar för att bidra till att arbets- och praktiktillfällen skapas. Staten och det
offentliga Sverige ska vara ett föredöme.

-Praktikantprogrammet inom statliga myndigheter för arbetssökande med
funktionsnedsättning borde kunna vara ett verksamt sätt att synliggöra att
personer med funktionsnedsättning är en viktig arbetskraftsresurs. Samtidigt
tillförs statsförvaltningen värdefulla kunskaper och erfarenheter. Tyvärr har
dock utfallet av programmet varit långt under de förväntningar som den
tidigare regeringen hade när det infördes.

-Regeringens bedömning är att statliga myndigheter bör ge fler personer
möjlighet att delta i programmet. Regeringen kommer fortsatt att följa
utvecklingen av praktikantprogrammet som kommer att drivas vidare. Om
regeringen kan underlätta för att fler personer med funktionsnedsättning kan
komma i arbete genom en praktikplats, så bör vi göra det, sa
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.



Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet, Justitiedepartementet,
Näringsdepartementet, Socialdepartementet

EU-länderna efterfrågar ny
jämställdhetsstrategi
Publicerad 01 december 2015 Uppdaterad 01 december 2015

Jämställdhet, sysselsättning och hälsa är frågor som
ministrarna diskuterar på rådsmöte i Bryssel den 7
december. Rådet förväntas uppmana kommissionen att
presentera en jämställdhetsstrategi och
hälsoministrarna efterfrågar en alkoholstrategi.
Ministrarna Åsa Regnér, Ylva Johansson och Gabriel
Wikström representerar Sverige vid mötet.
De ministrar som representerar Sverige vid mötet är barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
och folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

EU:s nuvarande jämställdhetsstrategi löper ut i år och rådet har bett
kommissionen att presentera en ny för kommande år. Kommissionen har
meddelat att de planerar ett nytt åtagande på jämställdhetsområdet, dock inte
med samma status som tidigare strategier.

Regeringen anser att det är avgörande att kommissionen presenterarar en
jämställdhetsstrategi med samma formella status som tidigare strategier för
att kunna fortsätta arbeta strategiskt och långsiktigt med jämställdhet.

Sysselsättning och sociala frågor får ökad tyngd

Arbetsmarknadsministrarna ska enas om insatser för långtidsarbetslösas
återinträde på arbetsmarknaden. Dessutom ska kommissionen presentera den
årliga tillväxtöversikten och gemensamma sysselsättningsrapporten för 2016.
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Regeringen välkomnar att det läggs större vikt vid sysselsättning och sociala
frågor i översikten.

Medlemsländerna efterfrågar ny alkoholstrategi

EU:s alkoholstrategi löpte ut 2012 och EU-länderna har vid flera tillfällen
uppmanat kommissionen att lägga fram en ny sådan. Regeringen välkomnar
att rådet på ett tydligt sätt inbjuder kommissionen att presentera en
övergripande alkoholstrategi under 2016.



Artikel från Socialdepartementet

Departementet samrådde med
ideella organisationer
Publicerad 27 november 2015 Uppdaterad 08 december 2016

Den 27 november genomförde Socialdepartementet ett
samråd på tjänstemannanivå med ideella
organisationer och myndigheter som arbetar med
utsatta EU-medborgare både i Sverige och på plats i
Rumänien. Representanter från 22 organisationer och
myndigheter deltog.
Organisationer nätverkar och samordnar i Rumänien

Departementet fick lyssna till de ideella organisationernas och
myndigheternas arbetssätt, problembeskrivningar, idéer, projektförslag,
aktuella frågor och kunskaper. Bland annat samtalades om organisationernas
och myndigheternas nätverk och samordning i Rumänien.

Några organisationer uttryckte intresse för att delta i arbetet i enlighet med
det avtal som Sverige och Rumänien slutit. Andra organisationer uttryckte
intresse för att delta i det nätverk av organisationer som bildades efter
konferensen på Nalen den 11 september. Flera av organisationerna kom med
inspel och medskick till det kommande arbetet med att konkretisera avtalet
vilket kommer vara till stor användning i det fortsatta arbetet.

Socialdepartementet informerade om innehållet i avtalet mellan Sverige och
Rumänien, återkopplade från arbetet med den rumänsk-svenska
arbetsgruppen, kommande möten i Bukarest och pågående förhandlingar
med Bulgarien om ett avtal som liknar det nu mellan Rumänien och Sverige
ingångna samarbetsavtalet.
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Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen i samtal med fackliga
representanter om mottagande
och etablering av nyanlända
Publicerad 11 november 2015 Uppdaterad 11 november 2015

Den 11 november träffade arbetsmarknadsminister Ylva
Johansson företrädare för flera fackförbund i ett samtal
om mottagande och etablering av nyanlända. Syftet
med mötet var att lyssna in professionens erfarenheter
av vilka brister, styrkor och möjligheter som finns inom
de bärande verksamheterna som möter asylsökande
och nyanlända och vad som behöver göras på kort och
lång sikt.
Just nu pågår den svåraste flyktingsituationen i modern tid. Fler människor
än någonsin tidigare söker asyl i Sverige, vilket innebär en stor utmaning för
de gemensamma samhällsfunktionerna. Det pågår ett intensivt arbete för att
hitta lösningar på de stora utmaningar som finns, både på kort och på lång
sikt.

– Vi har lyssnat på de som arbetar ute i verkligheten med mottagandet av
asylsökande och nyanlända och det har varit ett väldigt givande möte. Det är
en samlad bild av att det är en oerhört pressad och närmast ohållbar
situation, och de har många konstruktiva förslag på hur man kan underlätta
situationen som jag och regeringen nu tar med oss. Framför allt efterlyser
man mer samverkan, bättre strukturer, mer resurser och regelförenklingar,
säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson efter mötet.

Vid mötet deltog företrädare från Akademikerförbundet SSR, Vision,
Fackförbundet ST, Jusek, Polisförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas
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riksförbund och Kommunal samt yrkesverksamma fackliga representanter.
Med på mötet var även barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.



Artikel från Socialdepartementet

Jämställdhet i fokus
Publicerad 06 november 2015 Uppdaterad 10 november 2015

Jämställdhetsminister Åsa Regnér deltog i flera
sammanhang på temat jämställdhet under november
månads inledande vecka. Ministern deltog bland annat
vid en hearing i riksdagen med samtal om
våldsförebyggande arbete, vid Nordisk konferens om
våld och behandling i Oslo, och vid ytterligare en
våldsförebyggande konferens i Stockholm.
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér inledde november månad
med många aktiviteter på temat jämställdhet. Under måndagen deltog
ministern till exempel vid ett rundabordssamtal om jämställd stadsplanering
tillsammans med bostadsminister Mehmet Kaplan, forskare och
representanter för planeringsverksamhet. Syftet med mötet var att dela
kunskap och inspirera till utveckling av en feministiskt medveten
stadsbyggnadspolitik. Resten av veckan ägnades till stor del åt jämställdhet
kopplat till våldsförebyggande arbete.

Mötte Katz och Kaufman vid hearing om
våldsförebyggande arbete

På tisdagen deltog ministern i en hearing i riksdagen om våldsförebyggande
arbete, tillsammans med de nordamerikanska experterna på området,
Jackson Katz och Michael Kaufman. Konferensen anordnades av
Riksdagens tvärpolitiska grupp för frågor rörande sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter i samarbete med Män för Jämställdhet och Unizon.

Jackson Katz från USA är internationellt känd för sitt banbrytande arbete
med att förebygga könsbaserat våld i skolor, inom idrotten och militären, och
för sitt kritiska arbete om maskuliniteter inom media och populärkultur. Katz
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är även en av upphovsmännen till våldspreventionsprogrammet Mentors in
Violence Prevention (MVP) som grundades 1993 vid Northeastern
University (ett program som regeringen gett Statens skolverk i uppdrag att
utvärdera, vid användning i skolan, se länk till höger).

Samtalen vid hearingen belyste hur Sverige kan utveckla det
våldsförebyggande arbetet.

– Mäns våld mot kvinnor har inte minskat och fortfarande dödas i snitt 17
kvinnor varje år av sin partner eller före detta partner. Det är oacceptabelt.
För att vi ska uppnå regeringens mål om att våldet ska upphöra krävs inte
bara lagstiftning och insatser för att ge skydd och stöd till utsatta kvinnor. Vi
måste också bli bättre på det tidigt förebyggande arbetet som förhindrar det
första slaget, kränkningen, hotet, misshandeln eller våldtäkten, sa
jämställdhetsminister Åsa Regnér bland annat.

Inledningstalade vid Nordisk konferens om våld och
behandling i Oslo

Under onsdagen var ministern inledningstalare vid Nordisk konferens om
våld och behandling i Oslo. Konferensen arrangerades av den norska
stiftelsen ATV (Alternativ til vold) i samarbete med Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (Bufdir). 

Vid den fullsatta konferensen deltog 850 behandlare, forskare och
beslutsfattare med expertis inom området våld i nära relationer.

– Sverige har världens första feministiska regering med jämställdhet i
centrum i såväl nationellt som internationellt arbete. En prioriterad fråga är
att mäns våld mot kvinnor, som dessvärre inte minskar, ska upphöra. För att
stoppa våldet krävs riktade insatser till män som utövat våld samt ökat fokus
på det våldsförebyggande arbetet, sa jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Ministern lyfte också exempel på insatser regeringen gör i riktning mot detta,
som till exempel överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner
och Landsting att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och
maskulinitetsfrågor i kommuner, landsting och regioner samt uppdraget till
Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra
övergrepp mot barn (se länkar till höger).

Inledningstalade vid konferens om våldsförebyggande



arbete

På fredagen var jämställdhetsministern inledningstalare på konferensen
"Våldsprevention – hur vi kan minska killar och mäns våld mot tjejer och
kvinnor". Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Stockholm
tillsammans med Män för jämställdhet och Unizon, med syftet att stimulera
och inspirera yrkesverksamma, beslutsfattare, chefer och ideellt aktiva i
Stockholms län att utveckla sitt arbete med att förebygga killar och mäns
våld.

- Vi behöver mer kunskap och nya metoder för att arbeta förebyggande. Det
är viktigt att vi ser de framsteg som har åstadkommits med det svenska
jämställdhetsarbetet. Tack vare politisk vilja och kvinnor som organiserat sig
har vi i ett internationellt perspektiv kommit långt. Vår breda, generella
ansats har med all säkerhet haft positiva effekter
på en rad områden. Våldet mot kvinnor minskar inte, men kunskapen och
medvetenheten har ökat hos myndigheter och i samhället och flera
anmälningar beror sannolikt delvis på det, sa jämställdhetsminister Åsa
Regnér.



Artikel från Socialdepartementet

#Äldreresan: "Bra att alla som vill
jobba heltid får göra det"
Publicerad 23 oktober 2015 Uppdaterad 23 oktober 2015

-Ambitionen i Östersund är att alla som vill jobba heltid
ska få göra det och att man successivt ska avskaffa
delade turer. Det tycker jag är bra, sa äldreminister Åsa
Regnér när hon besökte Östersund i sitt andra stopp på
regeringens #Äldreresa.

Ny teknik viktigt i län med stora avstånd

Östersund är en kommun som gärna prövar nya lösningar inom
äldreomsorgen. Därför var det spännande för äldreminister Åsa Regnér att få
inviga Östersunds testbädd med uppbyggd hemmiljö där nya tekniska
lösningar kan provas.

- Östersunds kommun presenterade tekniksatsningen testbädden för oss.
Sådana tekniksatsningar är särskilt viktiga i län där avstånden är stora, sa
Åsa Regnér.

Långsiktiga strategier, utmaningar och prioriteringar

Under dagen fick Åsa Regner presentationer om bland annat Östersunds
kommuns demensteam, anhörigstöd, rehabiliteringssatsningar och
värdegrundsarbete i hemtjänsten. Under eftermiddagen deltog äldreministern
i dialog med företrädare för äldrenämnden om nämndens långsiktiga strategi,
utmaningar och prioriteringar.

Personalens villkor i äldreomsorgen

https://www.regeringen.se/


Åsa Regnér avslutade besöket med information om bland annat personalens
villkor inom äldreomsorgen, hälsofrämjande arbetsplatser och
Arbetsförmedlingens rapport om kvinnliga respektive manliga arbetsplatser i
Östersunds kommun.

-Ambitionen i Östersund är att alla som vill jobba heltid ska få göra det och
att man successivt ska avskaffa delade turer. Det tycker jag är bra, sa
äldreminister Åsa Regnér.

Genvägar

Pressmeddelande: Östersund nästa stopp på regeringens Äldreresa



Artikel från Socialdepartementet

Jämställdhet och barn när Åsa
Regnér besöker Japan
Publicerad 12 oktober 2015 Uppdaterad 13 oktober 2015

Jämställdhet och barnfrågor står i fokus när Barn-,
äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér besöker
Japan mellan den 13 och16 oktober. Under besöket har
Åsa Regnér överläggningar med japanska
regeringsföreträdare och parlamentariker och deltar
också i en rundabordsdiskussion om jämställdhet.

FN, jämställdhet och äldreboende

Åsa Regnér inledde fredagen med att besöka UN Women Japan Liaison
Office.

-Jag träffade direktören Kayoko Fukushima och vi talade om behovet av att
upprätthålla ländernas givande till FN. Dessutom talade vi om FN-
kampanjen HeforShe, säger Åsa Regnér.

Efteråt besökte Åsa Regnér ett äldreboende i Shinjuku där hon talade med
några av de inneboende äldre. I samtal med lokala politiker och
tjänstemän fick Åsa Regnér kunskaper om förutsättningar och utmaningar
för äldreomsorgen i Japan. Äldreboendet har ett vänskapsboende på
Vendelsö.

-På boendet träffade vi ett äldre par som hade valt att bo i separata rum. Vi
besökte också den förskola som finns i lokalerna. Interaktion mellan
generationerna är viktig, säger Åsa Regnér

Vid en jämställdhetsdiskussion arrangerad av Svenska ambassaden och
tidningen Yomiuri samtalade deltagarna om bredare jämställdhetsfrågor
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utifrån japanska och svenska perspektiv inom näringsliv och offentlig sektor.

Dagen avslutades med Business Swedens och ambassadens evenemang Kids
Week där Åsa talade om barns rättigheter och jämställdhet och framtida
samarbete mellan Japan och Sverige.

Slutligen delade Åsa Regnér ut priset "Most stylish dad"  där motiveringen är
pappaledighet och mäns deltagande i barnets liv.

Progressiva reformer i Japan spelar roll

Torsdag morgon mötte Åsa Regnér Japans nytillträdda
jämställdhetsministern Mr Katsunobu Kato. Ministrarna talade dels om
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, dels om möjlig framtida
samverkan mellan Sverige och Japan.

- Sveriges relationer till Japan är viktiga ur främjandesynpunkt och som
samarbetspartner på bland annat äldreområdet och i jämställdhetsfrågor.
Japan står i ett vägskäl med en åldrande befolkning. Jämställdhet och
kvinnors ökande arbetskraftsdeltagande är nyckeln till många frågor.Vad
som händer i Japan är viktigt i resten av världen och progressiva reformer
här spelar roll. Det finns ett stort intresse för Sverige i Japan och vi har
intresse av att lära av varandra, säger Åsa Regnér.

Under eftermiddagen inledningstalade Åsa Regnér vid ett seminarium om
barnlitteratur. Syftet med mötet var att stödja svensk barnlitteratur men även
den svenska synen på barns rättigheter.

Speech by Minister for children Åsa Regnér about children´s literature in
Tokyo, oktober 2015

Gemensamma intressen i FN:s säkerhetsråd

Under onsdagen deltog Åsa Regnér i rundabordssamtal om hur viktigt det är
att lyfta fram betydelsen av FN:s resolution 1325. Deltagarna samtalade
om hur Japan och Sverige gemensamt ska kunna samarbeta kring kvinnor,
fred och säkerhet utifrån perspektivet att Sverige och Japan tar plats som
icke-permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd. Under samtalet lade
deltagarna vikt vid sådana förslag som i ett senare skede kan komma att
uppmärksammas och utvecklas vidare.

-Vi talade om framtida samarbete i Säkerhetsrådet om kvinnors delaktighet i



konfliktlösning och post-konfliktarbete, säger Åsa Regnér.

Samarbetet med Japan utvecklas

Tisdagens inledande möten var givande. I samtal uttrycker båda
delegationerna att samarbetet ska utvecklas.

Den svenska delegationen träffade politiker, företagare,
intresseorganisationer och dessutom besökt arbetsplatser.

Under samtalen har uppmärksamheten främst kommit att ägnas åt
jämställdhet och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.

- Det glädjer mig att jämställdhet och kvinnors deltagande på
arbetsmarknaden har starkt fokus under besöket, säger Åsa Regnér.

Pressmeddelande: Jämställdhet och barnrättsfrågor i fokus under Åsa
Regnérs Japanbesök

 



Artikel från Socialdepartementet

Intresse för avinstitutionalisering
av barnhem
Publicerad 09 oktober 2015 Uppdaterad 08 december 2016

Rumänien och Sverige har tillsatt en arbetsgrupp med
tjänstemän från de båda länderna. Arbetsgruppen
möttes första gången i Stockholm den 8-9 oktober. Från
Rumänien deltog nio medarbetare vid det rumänska
social- och arbetsmarknadsdepartementet, EU-
fondsministeriet en medarbetare från rumänska
ambassaden.
Den rumänska arbetsgruppen önskar bland annat få kunskaper om svenska
erfarenheter av avinstitutionaliseringar av barnhem och hem för personer
med funktionsnedsättning. Gruppen besökte bland annat stadsmissonens
verksamhet för utsatta och hemlösa EU-medborgare och en dagverksamhet
för personer med funktionsnedsättning.

Färdigställd arbetsplan

Den 14-16 december träffades arbetsgruppen i Bukarest. Fokus för mötet
var att färdigställa en arbetsplan för det löpnande arbetet under 2016-2017.
Delegationen träffade även ett antal frivilligorganisationer och gjorde
studiebesök till sociala företag, boenden och en skola.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér höll möte med
Jämställdhetsrådet
Publicerad 08 oktober 2015 Uppdaterad 08 oktober 2015

Onsdagen 7 oktober samlade jämställdhetsminister Åsa
Regnér Jämställdhetsrådets deltagare för höstens
möte. 36 personer från olika nätverk, organisationer och
politiska partier slöt upp för att utbyta information och
idéer med varandra.
På agendan för dagen stod den aktuella Jämställdhetsutredningen, Mål och
myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86),
vars arbete och förslag presenterades av utredaren, landshövding Cecilia
Schelin Seidegaard.  

Rådet välkomnade utredningen, bland annat dess förslag med en särskild
myndighet för jämställdhetsfrågor med fokus på styrning och genomförande
av jämställdhetspolitiken. Flera av rådets deltagare uttryckte också
uppskattning över att utredningen pekar på betydelsen av ett tydligare
intersektionellt perspektiv vid genomförandet av jämställdhetspolitiken.

Därefter informerade jämställdhetsminister Åsa Regner om aktuella frågor,
bland annat om möten på EU-nivå och samverkan kring jämställdhet, och om
hur regeringen arbetat med jämställdhetsbudgetering.

– Det är väldigt betydelsefullt att den budget vi har lagt har ett
jämställdhetsperspektiv, det är ett viktigt verktyg för att främja jämställdhet.
Men det yttersta målet är förstås att verkligheten också ska förändras så att
människor får bra liv, betonade jämställdhetsministern.
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Artikel från Socialdepartementet

Statens fastighetsverk tar fram
minnesvård efter
flodvågskatastrofen
Publicerad 08 oktober 2015 Uppdaterad 08 oktober 2015

Regeringen har uppdragit åt Statens fastighetsverk att
ansvara för det fortsatta arbetet med att utforma en
minnesvård till minne av flodvågskatastrofen i
Sydostasien i december 2004. Statens fastighetsverk
får 10 miljoner kronor för att presentera ett förslag till
hur minnesvården på Djurgården i Stockholm ska se ut.
– Tsunamikatastrofen var verkligen en nationell
katastrof som berörde många direkt men alla svenskar
indirekt. Det här engagerade och berörde väldigt
mycket, säger Åsa Regnér, ansvarig minister för sociala
frågor.
I uppdraget ska Statens fastighetsverk samarbeta med Statens konstråd och
samråda med Kungliga Djurgårdens förvaltning. Minnesvården ska vara klar
den 1 juni 2017.

Uppdrag att genomföra processen med utformning av en minnesvård efter
flodvågskatastrofen i Sydostasien

Se en filmad intervju med Åsa Regnér på den utsedda platsen för
minnesvården på Djurgården i Stockholm
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Artikel från Näringsdepartementet, Socialdepartementet

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

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

Internationella barndagen: Att
investera i barn är att investera i
framtiden
Publicerad 05 oktober 2015 Uppdaterad 05 oktober 2015

Första måndagen i oktober uppmärksammar regeringen
Internationella barndagen. Fokus för dagen är barns
rättigheter. - Om man investerar i barn så investerar
man i framtiden. Det är viktigt, säger barnminister Åsa
Regnér i en webbfilm.
I budgetpropositionen för 2016 förstärker regeringen socialtjänsten på barn-
och ungdomssidan.

Ur budgetpropostionen 2016: Miljardsatsning på socialtjänsten ska stärka
barn- och ungdomsvården
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Artikel

Internationella Äldredagen: Se
fram emot ålderdomen med
tillförsikt
Publicerad 01 oktober 2015 Uppdaterad 01 oktober 2015

Den 1 oktober är Internationella Äldredagen. - När vi blir
äldre ska vi kunna se fram emot den tiden med
tillförsikt. Då ska vi kunna lita på att samhället finns där,
säger äldreminister Åsa Regnér med anledning av att
regeringen idag uppmärksammar internationella
äldredagen.
I budgetpropositionen för 2016 satsar regeringen fyra miljarder på de äldre.

Dels satsar regeringen två miljarder på bemanning, dels satsar den på
kompetensutveckling av personer som arbetar i äldreomsorgen.

Reformer för ökad välfärd och trygghet inom social omsorg
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Artikel från Socialdepartementet

#Äldreresan: Dialog skapar bild av
framtidens behov i äldreomsorgen
Publicerad 29 september 2015 Uppdaterad 29 september 2015

–Äldreresan är ett initiativ som ska ge en bild av läget i
äldreomsorgen i Sverige idag och förbereda oss för vad
som kommer att krävas för att kunna förbereda en
äldreomsorg med god kvalitet i framtiden. Det sa
äldreminister Åsa Regnér när hon fredagen den 25
september inledde en turné till åtta kommuner som hon
under hösten 2015 och våren 2016 besöker för att
lyssna in och få synpunkter från kommuner, äldre,
anhöriga och personal om sådant som rör äldre
människors liv.
Linköpingsbesöket inleddes med dialog och ömsesidigt erfarenhetsutbyte
mellan stat och kommun.

Äldreomsorg på nationell nivå

Åsa Regnér redogjorde för regeringens satsningar på äldreområdet generellt
och särskilt för de insatser på äldreområdet som regeringen nyligen
presenterat i budgetpropositionen inför 2016.

I Linköping medverkade också regeringens särskilda utredare för en
nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, Susanne Rolfner Suvanto. Hon
berättade om innehållet i det direktiv regeringen lämnat henne och om hur
hon nu tänker ta sig an uppgiften att ta fram en nationell kvalitetsplan för
äldreomsorgen.

https://www.regeringen.se/


Äldreomsorg på lokal nivå
Linköpings kommun, företrädda av bland andra äldrenämndens ordförande
Mikael Sanfridsson och omsorgsdirektör Peder Ellison, redogjorde för Åsa
Regnér för vilka erfarenheter och tankar omsorgs- och äldreförvaltningen
gjort utifrån det lokala perspektivet. Bland annat berördes Linköpings
kommuns arbete och erfarenheter av förenklad handläggning inom
hemtjänsten, olika former av särskilt boende för äldre, konsekvenser av
eventuella bemanningsföreskrifter och inspektioner av IVO för utbudet av
särskilt boende för äldre, välfärdsteknologins betydelse för vård- och
omsorgsbehoven, regional samverkan samt vilka erfarenheter Linköpings
kommun gjort av funktionen Äldreombudsman.

Samtal med hemtjänstpersonal och anhöriga

Efter ett möte med lokala äldreorganisationer i Linköping besökte Åsa
Regnér Aspens servicehus och dess dagverksamhet. Under besöket fick Åsa
Regnér tillfälle att samtala direkt med företrädare för personal som arbetar
inom hemtjänsten, äldre och anhöriga.

Genvägar

Pressmeddelande: Äldreministern på turné i Sverige

Pressmeddelande: Regeringens satsningar på ökad kvalitet inom
äldreomsorgen

Pressmeddelande: Regeringen gör kunskapssatsning inom äldre- och
funktionshindersomsorgen

Dir. 2015:72 Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Artikel på webbplatsen: Ökad bemanning i äldreomsorgen

Äldreministern på besök i Linköping på linkoping.se

 



Artikel från Socialdepartementet

Hälso- och budgetsatsningar för
personer med funktionshinder
Publicerad 28 september 2015 Uppdaterad 28 september 2015

Vid Funktionshindersdelegationens möte den 22
september hade barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér bjudit in Folkhälso-, sjukvårds- och
idrottsminister Gabriel Wikström för att tala om
Regeringens hälso- och sjukvårdspolitik. Gabriel
Wikström berättade bland annat om situationen för
personer med funktionsnedsättning i den Nationella
strategin för personer med kroniska sjukdomar och E-
hälsa.
– Tekniken i hälso- och sjukvården är på flera sätt paradoxal.  Vi har
gammaknivar och operationsrobotar samtidigt som vi ofta har mycket basala
IT-system. Olika IT-system som inte kan prata med varandra. Det innebär att
vårdpersonalen får ägna sin tid åt dubbelregistrering och onödig
administration i stället för patienterna. Här behöver stat och landsting med
gemensamma krafter se till att systemen fungerar, både lagstiftningsmässigt
och tekniskt, sa Gabriel Wikström med anledning av E-hälsan.

Behovet av kompetensförsörjning

Gabriel Wikström talade också om behovet av kompetensförsörjning i vård
och omsorg.
– Det behövs en nyansering av diskussionen. Vi har aldrig haft så många
läkare och sjuksköterskor i Sverige som vi har idag. Visst finns det brister på
vissa typer av kompetens, men det handlar främst om brister i vissa
kategorier av hälso- och sjukvårdspersonal. Kompetensförsörjning är inte
bara en fråga om mer personal, det är också en fråga om resursallokering –

https://www.regeringen.se/


hur använder vi medarbetarnas tid? frågade sig Gabriel Wikström.

Stöd till funktionshindersorganisationerna i budgeten
för 2016

Ministrarna redogjorde vid mötet för regeringens satsningar i
budgetpropositionen för 2016. Konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning slår fast att personer med funktionsnedsättning
och deras organisationer aktivt ska involveras i beslutsprocesser angående
statens åtgärder i syfte att genomföra de rättigheter som slås fast i
konventionen. Regeringen anser att stödet till
funktionshindersorganisationerna är viktigt för att uppfylla detta åtagande
och avser att avsätta ytterligare sex miljoner kronor om året för det
ändamålet.
– Det viktigaste är inte att vi är överens. Det viktigaste är att vi tillsammans
driver frågan framåt, sa Åsa Regnér med anledning av angående stödet i
budgeten till organisationerna.



Artikel från Socialdepartementet

Tydligt myndighetsuppdrag om
jämställdhetsintegrering
Publicerad 23 september 2015 Uppdaterad 23 september 2015

Den 2 och 3 september 2015 träffades representanter
från de 41 myndigheter som ska anta utmaningen att
utveckla en jämställd verksamhet till år 2018 och
berörda tjänstemän i regeringskansliet. På agendan var
frågor om vilken möjlighet och roll myndigheterna har i
att verka för ett jämställt samhälle och hur regeringens
styrning av myndigheterna kan bli bättre avseende
jämställdhet.
För att trappa upp arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter har
regeringen gett 41 statliga myndigheter uppdrag i sina regleringsbrev att
arbeta med jämställdhetsintegrering, så kallade JiM-uppdrag.

Nationella sekretariatet för genusforskning har fått uppdraget att vara
stödstruktur för myndigheternas arbete.

Tidigare har jämställdhetsministern Åsa Regnér träffat 40 generaldirektörer
för några av Sveriges största myndigheter, för ett gemensamt avstamp för
satsningen Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM).

Mer information om Genussekretariatet och vilka myndigheter som deltar i
JiM finns på webbsidan  Jämställdhetsintegrering.
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Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd och
trygghet inom Åsa Regnérs
ansvar
Publicerad 21 september 2015 Uppdaterad 21 september 2015

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2016 en rad
förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige.
Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet,
vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska
regering. Ta del av intervjun med barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Miljardsatsning på socialtjänsten ska stärka barn- och
ungdomsvården

Regeringen föreslår att 250 miljoner kronor avsätts årligen under 2016–2019
för att stärka och utveckla verksamheterna. Medlen ska i huvudsak gå till
ökad bemanning men även till satsningar på kompetens och kvalitet.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Pressmeddelande: Miljardsatsning på socialtjänsten ska stärka barn- och
ungdomsvården

Statligt sommarlovsstöd

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor årligen avsätts under 2016–2019
för ett statligt sommarlovsstöd.
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Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Artikel på webbplatsen: Regeringen satsar 200 miljoner på statligt
sommarlovsstöd

Ökad bemanning i äldreomsorgen

Regeringen avsätter 2 miljarder kronor per år 2016–2018 för att höja
kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för de äldre och förbättra
förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Artikel på webbplatsen: Ökad bemanning i äldreomsorgen

Kunskapssatsning inom äldre- och
funktionshindersomsorgen

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor avsätts för en kunskapssatsning
till verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Satsningen
möjliggör stöd till kommunerna att fortsätta kompetensutveckla sin
baspersonal inom dessa områden.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Pressmeddelande: Regeringen gör kunskapssatsning inom äldre- och
funktionshindersomsorgen

Höjt stöd till funktionshindersorganisationer

Regeringen vill höja stödet till funktionshindersorganisationerna med 6
miljoner kronor om året.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Artikel på webbplatsen: 6 miljoner i stöd till
funktionshindersorganisationerna



Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd och
trygghet inom
funktionshindersområdet
Publicerad 21 september 2015 Uppdaterad 21 september 2015

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2016 en rad
förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige.
Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet,
vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska
regering. Här kan du läsa om ett par av förslagen inom
funktionshindersområdet.

Höjt stöd till funktionshindersorganisationer

Regeringen vill höja stödet till funktionshindersorganisationerna med 6
miljoner kronor om året.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Artikel på webbplatsen: 6 miljoner i stöd till
funktionshindersorganisationerna

Kunskapssatsning inom äldre- och
funktionshindersomsorgen

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor avsätts för en kunskapssatsning
till verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Satsningen
möjliggör stöd till kommunerna att fortsätta kompetensutveckla sin
baspersonal inom dessa områden.

https://www.regeringen.se/


Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Pressmeddelande: Regeringen gör kunskapssatsning inom äldre- och
funktionshindersomsorgen



Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd och
trygghet inom social omsorg
Publicerad 21 september 2015 Uppdaterad 21 september 2015

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2016 en rad
förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige.
Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet,
vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska
regering. Här kan du läsa om några av förslagen inom
social omsorg.

Miljardsatsning på socialtjänsten ska stärka barn- och
ungdomsvården

Regeringen föreslår att 250 miljoner kronor avsätts årligen under 2016–2019
för att stärka och utveckla verksamheterna. Medlen ska i huvudsak gå till
ökad bemanning men även till satsningar på kompetens och kvalitet.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Pressmeddelande: Miljardsatsning på socialtjänsten ska stärka barn- och
ungdomsvården

Statligt sommarlovsstöd

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor årligen avsätts under 2016–2019
för ett statligt sommarlovsstöd.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

https://www.regeringen.se/


Artikel på webbplatsen: Regeringen satsar 200 miljoner på statligt
sommarlovsstöd

Ökad bemanning i äldreomsorgen

Regeringen avsätter 2 miljarder kronor per år 2016–2018 för att höja
kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för de äldre och förbättra
förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Artikel på webbplatsen: Ökad bemanning i äldreomsorgen

Kunskapssatsning inom äldre- och
funktionshindersomsorgen

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor avsätts för en kunskapssatsning
till verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Satsningen
möjliggör stöd till kommunerna att fortsätta kompetensutveckla sin
baspersonal inom dessa områden.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Pressmeddelande: Regeringen gör kunskapssatsning inom äldre- och
funktionshindersomsorgen



Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd och
trygghet
Publicerad 21 september 2015 Uppdaterad 21 september 2015

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2016 en rad
förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige.
Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet,
vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska
regering. Här kan du läsa om några av förslagen inom
Socialdepartementets ansvar.

Folkhälsa och sjukvård

Professionsmiljard för bättre användning av kompetensen
inom hälso- och sjukvården

Regeringen avsätter en miljard kronor för att stimulera bättre och effektivare
användning av kompetensen inom hälso- och sjukvården, bland annat genom
bättre administrativa stöd för hälso- och sjukvårdens professioner. Förslaget
finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Artikel på webbplatsen: Professionsmiljarden -  för bättre och effektivare
användning av kompetensen inom hälso- och sjukvården

Extra tillskott till sjukvården

Hälso- och sjukvården tilldelas 1 miljard kronor extra år 2016 och 500
miljoner kronor extra per år från och med 2017. Förslaget finns i
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Artikel på webbplatsen: Extra tillskott i sjukvården
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Viktiga investeringar i kvinnors hälsa

Totalt kommer ytterligare 1,3 miljarder att gå till satsningar för att stärka
kvinnors hälsa över de kommande fyra åren. Detta är utöver den satsning på
1,8 miljarder kronor (för 2015–2019) på förlossningsvård och kvinnors hälsa
som presenterades i vårbudgeten. Förslaget finns i utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Pressmeddelande: Viktiga investeringar i kvinnors hälsa i budgeten

Avgiftsfri öppenvård för äldre   

All öppenvård som ingår i det nationella högkostnadsskyddet blir avgiftsfri
för äldre från 85 års ålder. Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg.

Pressmeddelande: Avgiftsfri öppenvård för äldre

Förbättrad psykisk hälsa för unga

Den befintliga satsningen inom området psykisk ohälsa förstärks med
ytterligare 280 miljoner kronor per år under 2016–2019. Medlen ska
användas för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete och stimulera nya
initiativ på området. Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård
och social omsorg.

Pressmeddelande: Förbättrad psykisk hälsa för unga        

Fler unga får fri tandvård

Åldersgränsen för fri tandvård höjs. Under mandatperioden föreslås
åldersgränsen för den fria tandvården att utökas successivt upp till och med
det år man fyller 23. Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård
och social omsorg.

Pressmeddelande: Fler unga får fri tandvård

Funktionshinder  

Höjt stöd till funktionshindersorganisationer



Regeringen vill höja stödet till funktionshindersorganisationerna med 6
miljoner kronor om året. Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg.

Artikel på webbplatsen: 6 miljoner i stöd till
funktionshindersorganisationerna

Idrott

Mer pengar till idrottsrörelsen

Regeringen föreslår att öka statens stöd till idrotten med totalt 197 miljoner
kronor 2016, 208 miljoner kronor 2017 och med totalt 227 miljoner kronor
2018. I detta ingår även den satsning på idrott och etablering som regeringen
aviserade i 2015 års ekonomiska vårproposition. Förslaget finns i
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Pressmeddelande: Mer pengar till idrottsrörelsen

Socialförsäkringar

Insatser för en stabil och låg sjukfrånvaro

För att stärka handläggningen av sjukförsäkringen föreslår regeringen att
Försäkringskassan tillskjuts 128 miljoner kronor i höständringsbudgeten för
2015 och 250 miljoner kronor årligen från och med 2016. Regeringen
föreslår också att medlen till de finansiella samordningsförbunden inom
välfärds- och rehabiliteringsområdet från och med år 2016 ökas med 59
miljoner kronor per år till totalt 339 miljoner kronor. Förslagen finns i
utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
samt höständringsbudgeten för 2015.

Pressmeddelande: Försäkringskassan får ökade medel för stärkt
handläggning

Pressmeddelande: Mer samverkan genom mer medel till
samordningsförbunden

Borttagande av bortre tidsgräns och höjd föräldrapenning

Regeringen föreslår att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort. Ett



annat förslag är att höja grundnivån i föräldrapenningen. Förslagen finns i
utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
och utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn.

Pressmeddelande: Borttagande av bortre tidsgränsen och höjd
föräldrapenning

Social omsorg

Miljardsatsning på socialtjänsten ska stärka barn- och
ungdomsvården

Regeringen föreslår att 250 miljoner kronor avsätts årligen under 2016–2019
för att stärka och utveckla verksamheterna. Medlen ska i huvudsak gå till
ökad bemanning men även till satsningar på kompetens och kvalitet.
Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Pressmeddelande: Miljardsatsning på socialtjänsten ska stärka barn- och
ungdomsvården

Statligt sommarlovsstöd

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor årligen avsätts under 2016–2019
för ett statligt sommarlovsstöd. Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg.

Artikel på webbplatsen: Regeringen satsar 200 miljoner på statligt
sommarlovsstöd

Ökad bemanning i äldreomsorgen

Regeringen avsätter 2 miljarder kronor per år 2016–2018 för att höja
kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för de äldre och förbättra
förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg.
Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Artikel på webbplatsen: Ökad bemanning i äldreomsorgen

Kunskapssatsning inom äldre- och
funktionshindersomsorgen



Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor avsätts för en kunskapssatsning
till verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Satsningen
möjliggör stöd till kommunerna att fortsätta kompetensutveckla sin
baspersonal inom dessa områden. Förslaget finns i utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Pressmeddelande: Regeringen gör kunskapssatsning inom äldre- och
funktionshindersomsorgen



Artikel från Socialdepartementet

Budgetpropositionen 2016: 6
miljoner i stöd till
funktionshindersorganisationerna
Publicerad 17 september 2015 Uppdaterad 21 september 2015

Regeringen vill höja stödet till
funktionshindersorganisationerna med 6 miljoner kronor
om året. De organisationer som söker organisationsstöd
berörs av förslaget som träder i kraft 1 januari 2016.

Funktionshindersorganisationerna ska medverka i
beslut om FN-konventionen 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning slår fast
att personer med funktionsnedsättning och deras organisationer aktivt ska
involveras i beslutsprocesser angående statens åtgärder i syfte att genomföra
de rättigheter som slås fast i konventionen. Regeringen anser att stödet till
funktionshindersorganisationerna är viktigt för att uppfylla detta åtagande.

Läs mer om förslaget i Budgetpropositionen 2016, Utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Socialdepartementet

Budgetpropositionen 2016:
Regeringen satsar 200 miljoner på
statligt sommarlovsstöd
Publicerad 17 september 2015 Uppdaterad 21 september 2015

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen att
200 miljoner kronor avsätts om året under 2016-2019
för ett statligt sommarlovsstöd. Alla skolbarn berörs av
förslaget som träder i kraft 1 januari 2016.
Regeringen menar att alla barn ska ha möjlighet till bra aktiviteter på
sommarlovet.

Stödet ska betalas till kommuner som satsar på att utveckla kostnadsfria
sommarlovsaktiviteter.

Aktiviteter ska stimulera och utveckla personligheten

Meningen med det statliga sommarlovsstödet är att ge barn i åldersgruppen 6
till 15 år en möjlighet till sommaraktiviteter. Kommunen ska med det statliga
stödet erbjuda aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling.

Programmen ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja
integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social
bakgrund.

Pengarna betalas ut till kommuner som erbjuder avgiftsfria aktiviteter under
sommarlovet. Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.
För att möjliggöra möten över sociala gränser ska dock ingen särskild
behovsprövning göras för de enskilda barnen.

https://www.regeringen.se/


Stödet är utöver vad kommunerna själva anslår

Utformningen av sommarlovsstödet bereds inom Regeringskansliet. Stödet
ska vara utöver vad kommunerna själva anslår. Det förväntas fördelas enligt
följande:

De kommuner som planerat att utvidga sina sommarlovsaktiviteter enligt
kraven ovan ansöker om bidrag. De redovisar vilka
sommarlovsaktiviteter de tidigare har erbjudit.
Stödet ska fördelas till ansökande kommuner enligt en fördelningsnyckel
baserat på antalet barn i hushåll med försörjningsstöd.
Kommunerna redovisar vilka aktiviteter de har genomfört.

Läs mer om förslaget i Budgetpropositionen 2016, Utgiftsområde 9, avsnitt
7.



Artikel från Socialdepartementet

Budgetpropositionen 2016: Ökad
bemanning i äldreomsorgen
Publicerad 17 september 2015 Uppdaterad 21 september 2015

Regeringen avsätter 2 miljarder kronor per år under
åren 2016 till 2018 för att höja kvaliteten inom
äldreomsorgen, öka tryggheten för de äldre och
förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och
jämlik äldreomsorg. Satsningen trädde ikraft redan den
1 juli 2015 med en miljard kronor för 2015.
Satsningen innebär att kommunerna får möjlighet att öka bemanningen inom
äldreomsorgen. Det kan skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid
med den enskilde, men också skapa utrymme för personalen att gemensamt
utveckla verksamheten. På så sätt kan satsningen bidra till att skapa trygghet
och öka kvaliteten för de äldre.

Att öka bemanningen kan också förväntas bidra till en förbättrad arbetsmiljö
för personalen.

Det ska finnas tillräckligt med utbildad och erfaren
personal

Äldre personer i behov av vård och omsorg ska kunna lita på att vården och
omsorgen är av god kvalitet och att det finns tillräckligt med personal med
lämplig utbildning och erfarenhet för att utföra den. Många av de centrala
faktorer som påverkar kvaliteten och effektiviteten inom äldreomsorgen är
relaterade till bemanningen och tillgången till personal.

Pengar till 290 kommuners bemanning

https://www.regeringen.se/


Förslaget innebär att 290 kommuner kan rekvirera medel för att öka
bemanningen inom äldreomsorgen, såväl den offentligt som den privat
utförda. Personalkostnaderna får endast avse kostnader för personal som
utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården och
omsorgen om äldre. Personalkostnaderna får endast avse de
personalkategorier som arbetar nära de äldre, exempelvis vårdbiträden,
undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister
samt arbetsledare på verksamhetsnivå. Kommunerna väljer själva om och
var de vill öka bemanningen.

Läs mer om förslaget i Budgetpropositionen 2016,
Utgiftsområde 9, Hälsovård, sjukvård och social omsorg



Artikel från Socialdepartementet

Idéburna organisationer på plats i
Bulgarien och Rumänien
Publicerad 11 september 2015 Uppdaterad 08 december 2016

I september genomförde Socialdepartementet en
konferens på Nalen med Åsa Regnér, som är den
minister som samordnar frågorna om utsatta EU
medborgare, och regeringens nationella samordnare
Martin Valfridsson.
I samband med konferensen hölls en pressträff där Ciprian Necula,
statssekreterare vid det rumänska ministeriet för EU-fonder deltog.

Meningen med konferensen på Nalen var att främja samverkan mellan
svenska idéburna organisationer som arbetar med utsatta EU-medborgare på
plats i Bulgarien och Rumänien.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Socialdepartementet

FN-kommitté visar hur Sverige kan
utveckla funktionshinderspolitiken
Publicerad 04 september 2015 Uppdaterad 04 september 2015

FN:s Kommitté för rättigheter för personer med
funktionsnedsättning har föreslagit hur Sverige
ytterligare kan utveckla arbetet med att genomföra FN:s
Konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Förslagen spänner brett över en
mängd samhällsområden, exempelvis utbildning,
arbetsmarknad och tillgänglighet.
Konventionen reglerar att det ska finnas en kommitté som ska övervaka hur
FN:s medlemsländer genomför Konventionen. Kommittén heter FN:s
kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och
fakultativt protokoll (fullständig text på svenska)

En av kommitténs uppgifter är att granska hur medlemsstaterna lever upp till
kraven i Konventionen och därefter återkoppla på det medlemsstaten gjort.

Svenska åtgärder med anledning av konventionen

2011 lämnade regeringen sin första rapport till FN om vad Sverige gjort för
att genomföra Konventionens bestämmelser i den svenska lagstiftningen.

Sveriges första rapport till FN:s kommitté för konventionen om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning

Samma år antog regeringen en strategi för att genomföra Sveriges nationella
politik på funktionshindersområdet. Konventionen ligger till grund för

https://www.regeringen.se/


strategin.

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 - 2016

Sverige genomförde 2014 sin första dialog med kommittén.

Sveriges första rapport till FN:s kommitté för konventionen om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning

Kommittén visar vad Sverige kan utveckla

Efter dialogen mellan Sverige och kommittén har denna lämnat iakttagelser
och sammanfattande slutsatser med anledning av Sveriges rapportering. I det
sammanhanget har kommittén också lämnat ett trettiotal förslag på vad den
anser att Sverige borde göra.

Förslagen spänner brett över en mängd samhällsområden, exempelvis
utbildning, arbetsmarknad och tillgänglighet.

Kommittén har lämnat såväl positiva synpunkter på förhållandena i Sverige
som förslag på förbättringar och utveckling.

Sammanfattande slutsatser avseende Sveriges första rapport.pdf

Concluding observations on the initial report of Sweden.pdf 

Konventionen och rekommendationerna grund för ny
funktionshindersstrategi

Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken tar slut 2017. Efter det
planerar regeringen att ta fram en ny inriktning för funktionshinderspolitiken.
De rekommendationer Kommittén har lämnat kommer att vara en viktig del i
detta arbete.

Sverige har redan börjat genomföra kommitténs förslag enligt den pågående
funktionshindersstrategin.

Regeringen uppdrog den 1 april 2015 Myndigheten för delaktighet (MFD) att
mellan 2015 till 2017 genomföra en kommunikationssatsning om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.

Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med



funktionsnedsättning

MFD har även fått i uppdrag att lämna underlag inför arbetet med den nya
funktionshinderspolitiken.

Pressmeddelande: Uppdrag till MFD inför en ny funktionshinderpolitik 2017



Artikel från Finansdepartementet, Försvarsdepartementet,
Miljödepartementet, Socialdepartementet, Utrikesdepartementet

Äldreresa och uppdrag att åtgärda
plastföroreningar
Publicerad 06 augusti 2015 Uppdaterad 06 augusti 2015

Naturvårdsverket får i uppdrag att kartlägga och
åtgärda de viktigaste källorna till föroreningar av
plastartiklar i haven. Det var en av nyheterna som
presenterades på regeringens sommarfika den 6
augusti.
– Plankton och andra organismer som äter mikroplaster får en mättnad och
söker sig inte till annan föda, vilket leder till störningar som vandrar upp i
näringskedjan och i slutändan påverkar människor. Mikroplaster i haven är
därmed ett hot mot både människor och miljö och det sprids från många
olika källor, sade klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Uppdraget till Naturvårdverket gäller till den 15 juni 2017 och ska
genomföras i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten och andra
berörda myndigheter.

Pressmeddelande: Uppdrag för att minska mikroplast i haven 

Turné för att uppmärksamma frågor som rör
äldreområdet

På sommarfikan framkom även att äldreminister Åsa Regnér under det
kommande halvåret kommer åka på turnén ”Äldreresan” för att besöka ett
antal kommuner och uppmärksamma frågor som rör äldreområdet. – Jag vill
med resan få möjlighet att föra en dialog om framtidens äldreomsorg med
representanter för de äldre, ledning och tjänstemän i kommunerna, personal
och anhöriga, sade Åsa Regnér.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande: Äldreministern på turné i Sverige

Sista sommarfikan för i år

Sommarfikan var den sista för i år och leddes av försvarsminister Peter
Hultqvist som redogjorde för pågående processer inom försvaret. Dessutom
pratade finansminister Magdalena Andersson om händelser med påverkan på
ekonomin som skett under sommaren och biståndsminister Isabella Lövin
redogjorde för FN:s arbete med nya milleniemål.

Artikel: Isabella Lövin om Post 2015



Artikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér medverkade vi
lansering av HeForShe
Publicerad 18 juni 2015 Uppdaterad 18 juni 2015

Jämställdhetsminister Åsa Regnér talade vid
lanseringen av FN:s globala jämställdhetsprojekt
HeForShe i Sverige. -Vi ser jämställdhetsfrågorna som
en motor för hela samhällsutvecklingen och det handlar
om rättigheter men det är inte en present till kvinnor när
de börjar gnälla.
HeForShe lanserades i Sverige

https://www.regeringen.se/


Artikel från Socialdepartementet, Statsrådsberedningen

HeForShe lanserades i Sverige
Publicerad 18 juni 2015 Uppdaterad 18 juni 2015

Den 18 juni lanserades FN:s globala
jämställdhetsprojekt HeForShe i Sverige. Målet är att
visa att jämställdhet inte är en kvinnofråga utan en fråga
för kvinnor och män. Stefan Löfvens budskap var att fler
män behöver engagera sig för jämställdhet och att han
personligen kommer att gå i täten och genomföra en
bred agenda för ökad jämställdhet i Sverige.
Regeringen sätter nu fokus på tre åtgärder inom jämställdhetsarbetet:
Jämställda arbetsvillkor, fler kvinnor i toppen inom näringslivet och den
offentliga sektorn och jämställd hälsa.

– Inom få områden i samhället finns en sådan stor utvecklingspotential som
inom jämställdheten. Att människor oavsett kön i allt större grad kan arbeta,
utbilda sig och göra sin röst hörd har varit en avgörande del av Sveriges
framgångssaga, för vår växande ekonomi och personliga frihet. Nu behöver
den framgångssagan fortsätta, säger Stefan Löfven.

På temat "Vilket ansvar har män för ökad jämställdhet mellan kvinnor och
män?” diskuterade ledande företrädare från FN, näringsliv,
fackföreningsrörelse, civilsamhälle och ansvariga ministrar.

De medverkande i lanseringen var bland andra statsminister Stefan Löfven,
generalsekreterare för UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka, barn-, äldre-
och jämställdhetsminister Åsa Regnér samt doktor Denis Mukwege.

– Vi har sett till att Regeringskansliet är jämställt vad gäller de politiskt
tillsatta posterna och tjänsterna och vi går nu vidare med att bygga upp
världens första jämställda statsförvaltning, säger Stefan Löfven.
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Statsministern framhöll att jämställdhet först och främst är en fråga om alla
människors lika värde och rätt. Men att det också är ett medel för ökad
tillväxt, produktivitet och sysselsättning.

– Ökad jämställdhet är ett verktyg i regeringens jobbagenda för att nå målet
EU:s lägsta arbetslöshet. Jämställdhet är lika moraliskt rätt, som det är
ekonomiskt smart. Därför är det vägen framåt för Sverige, säger Stefan
Löfven.



Artikel från Statsrådsberedningen

Jämställd hälsa
Publicerad 15 juni 2015 Uppdaterad 17 juni 2015

De påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en
generation. Det långsiktiga målet är att utradera
skillnaderna i kvinnor och mäns sjukskrivningar,
samtidigt som vi pressar ner sjukskrivningstalen i stort
till en låg och stabil nivå. Mäns våld mot kvinnor ska
upphöra.

Aktuell utmaning

Sjukskrivningar: Sjukskrivningarna i Sverige visar, liksom i många andra
länder, en stor skevhet vad gäller könsfördelning. Kvinnor är sjukskrivna i
mycket större utsträckning än män, två av tre sjukskrivna är kvinnor. Det är
ett historiskt mönster som hållit i sig över tid. De psykiatriska diagnoserna är
idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och ökar både hos kvinnor och
män, men ökningen är större hos kvinnor.

Psykisk ohälsa: Det är tre gånger högre risk att unga kvinnor försöker ta sitt
liv än unga män. De självrapporterade psykiska och somatiska besvären,
framför allt bland 13- och 15-åriga flickor, ökar. Dessutom ökar skillnaden
mellan flickors och pojkars upplevda hälsa med stigande ålder.

Mäns våld mot kvinnor: Det är fortfarande många kvinnor som utsätts för
misshandel. Under 2014 anmäldes 28 200 misshandelsfall av kvinnor till
polisen. Det är en ökning med 5 procent jämfört med 2013. Antalet anmälda
våldtäkter ökade med 13 procent mellan 2013 och 2014, till 6 620 anmälda
brott. Runt 17 kvinnor dödas varje år av en man de har eller har haft en nära
relation med. 

HeForShe-mål
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De påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Det långsiktiga
målet är att utradera skillnaderna i kvinnor och mäns sjukskrivningar,
samtidigt som vi pressar ner sjukskrivningstalen i stort till en låg och stabil
nivå. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

HeForShe-initiativ

Regeringen tillsätter en nationell kommission för jämlik hälsa.
Hälsoskillnader mellan kön ska genomgående uppmärksammas i arbetet.
För att möta kvinnors högre sjukskrivningar behövs en mobilisering av
alla berörda parter i samhället, så väl myndigheter som arbetsgivare och
hälso- och sjukvård samt satsningar på kvinnors arbetsmiljö.
Regeringen ser över en framtida, långsiktig satsning på att stärka det
förebyggande arbetet på området psykisk hälsa och att förbättra tidiga
insatser till unga med psykisk ohälsa.
Vi ska satsa på idrotten och förväntar sig att idrottsrörelsen på olika
nivåer förstärker sina ansträngningar att nå en jämställd idrott – en idrott
där aktiva ges samma möjlighet att förverkliga sitt intresse att delta,
oberoende av kön.
En nationell strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor ska tas fram.
Regeringens förstärker stödet till kvinnojourer för stöd och skydd till
våldsutsatta kvinnor. Lagstiftningen om våldtäkt ses över för att fler
sexualbrott ska klaras upp. Straffen för grova sexualbrott ska skärpas.
En ökad delaktighet av män i ett sådant förändringsarbete ska främjas.
Regeringen har gett fortsatt stöd till en nationell telefonlinje dit personer,
främst män, som riskerar att begå sexuella övergrepp kan ringa för råd
och hjälp att komma till behandling. Arbetet med att förändra
könsstereotypa normer kring maskulinitet, våld och destruktiva
maskuliniteter ska intensifieras.



Artikel från Socialdepartementet

Sverige och Rumänien
samarbetar på det sociala
området
Publicerad 05 juni 2015 Uppdaterad 12 december 2016

Fredagen den 5 juni 2015 besökte barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér Bukarest och
undertecknade ett samarbetsavtal på det sociala
området med Rovana Plumb, Rumäniens minister för
arbete, familj, socialt skydd och äldre.
Samarbetsavtalet fokuserar på att värna rättigheter och stöd till utsatta, inte
minst barn och unga. Det handlar om utbyte av kunskap, erfarenheter, goda
exempel och framtida projekt för att förbättra livet för medborgarna.

- Dagens avtalsskrivning är en byggsten i ett paket som omfattar initiativ i
Sverige, EU och Rumänien. Genom utbyte av kunskap, erfarenheter och
goda exempel samt underlätta ideella organisationers arbete kan vi förbättra
livet för utsatta människor, säger Åsa Regner, ansvarig minister.

Vid besöket i Bukarest deltog även statssekreterare Pernilla Baralt och
Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta EES-medborgare.

Samarbetet inleddes i januari i Stockholm

Syftet var att följa upp det möte som var i Stockholm i januari då minister
Rovana Plumb besökte Åsa Regnér och inledde ett samarbete kring frågor
om social utsatthet. Samtalen handlade bland annat om behovet av
framgångsrika arbetsmetoder och en önskan om en ökad samordning mellan
civilsamhället, kommunerna och staten. Vid besöket i januari, där även
socialförsäkringsminister Annika Strandhäll deltog, kom ministrarna överens
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om att utarbeta det samarbetsavtal som nu har undertecknats



Artikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér och Alice Bah-
Kuhnke mötte
Funktionshindersdelegationen
Publicerad 03 juni 2015 Uppdaterad 03 juni 2015

Funktionshindersdelegationens mötte den 2 juni Åsa
Regnér och Alice Bah Kuhnke. Vid mötet redogjorde
Åsa Regnér för Socialdepartementets närmaste planer
inom området funktionshinder.
Bland annat berättade Åsa Regnér om regeringens två uppdrag till
Myndigheten för delaktighet (MFD). Myndigheten ska dels genomföra en
kommunikationssatsning som ska lyfta innehållet i FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, dels föreslå en effektivare
funktionshinderpolitik.

Direktiv till hjälpmedelesutredningen

Socialdepartementet tar nu också fram direktiv till hjälpmedelsutredningen
och inleder även arbetet med att bereda direktiven för en översyn av lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
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Artikel från Försvarsdepartementet, Socialdepartementet

Ministrar besökte försvarets
gendercenter
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 30 april 2015

Den 28 april besökte ministrarna Peter Hultqvist och
Åsa Regnér Nordic Centre för Gender in Military
Operations (NCGM) på Livgardet i Kungsängen.
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Artikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér talade om barn
utsatta för människohandel
Publicerad 29 april 2015 Uppdaterad 29 april 2015

Människohandel med fokus på barn, var temat på ett
seminarium i Vatikanen i Rom den 27 april där barn-,
äldre-och jämställdhetsminister Åsa Regnér
medverkade.
Syftet med seminariet var bland annat att belysa utsatta barns situation, och
hur länder nationellt och internationellt kan agera för att skydda barn. Påve
Franciskus menar att människohandel är en modern form av slaveri och ett
brott mot mänskligheten.

Åsa Regnér, talade om regeringens handlingsplan för skydd av barn mot
människohandel, exploatering och sexuella övergrepp och barnets
rättigheter, 
Hon medverkade också i en paneldiskussion om det fortsatta arbetet framåt.

Tal vid seminiariet "Trafficking with a Special Focus om Children" i
Vatikanstaten
Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella
ändamål

Bland flera internationella talar medverkade Jusitiekansler Anna Skarhed
och professor Martin Ingvar från Karolinska Institutet.

Vid besöket medverkade också Drottning Silvia, Prinsessan Madeleine och
Christopher O'Neill och prinsessan Leonore. Drottningen talade om barn som
blir offer för mäniskohandel och hur deras rättigheter kan skyddas.
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Artikel från Socialdepartementet

Samtal med minister om socialt
utsatta EES-medborgare
Publicerad 28 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Regeringen har inlett ett samarbete med Rumänien
kring frågor om social utsatthet. Rumäniens minister
Rovana Plumb, minister för arbete, familj, socialt skydd
och äldre besökte Stockholm den 23 januari för ett möte
med barn-, äldre och jämställdhetsministern Åsa
Regnér och socialförsäkringsministern Annika
Strandhäll samt representanter från civilsamhället.
Länderna kommer att fortsätta dialogen och ett fördjupat
samarbete.
 

Samtalen handlade om att främja föreningslivets aktiva roll för att hjälpa
socialt utsatta EU-medborgare. Behovet av att lyfta framgångsrika
arbetsmetoder lyftes fram samt en önskan om ökad samordning mellan
civilsamhället, kommunerna och staten.

Webbutsändning: Pressträff 23 januari med anledning av samtal med den
rumänska ministern för arbete, familj, socialt skydd och äldre

Fri rörlighet inom EES

Reglerna om fri rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) innebär en omfattande rätt för EES-medborgare och deras
familjemedlemmar att fritt röra sig och uppehålla sig i hela EES. Rätten till
fri rörlighet för EES-medborgare är av väsentlig betydelse för den europeiska
integrationen och ska inte inskränkas. 
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En sida av den fria rörligheten är att allt fler människor inom EES-området
lever i svår fattigdom och utanförskap. Många söker sig till Sverige i hopp
om att hitta försörjning. Dessa utsatta kvinnor och män kommer
huvudsakligen från Rumäninen och Bulgarien. Många är fattiga romer som i
vissa fall är utsatta för antiziganism. De lever ofta under mycket svåra
förhållanden i Sverige och i en utsatthet som kan få konsekvenser för hälsan
och risk att utsättas för brott.

Fonden för europeiskt bistånd till de sämst ställda
(FEAD)

Fonden för europeiskt bistånd till de sämst ställda (FEAD)stöder EU-
ländernas åtgärder för att ge materiellt stöd till de sämst ställda.Fonden
används för att komplettera nationella strategier för hållbar
fattigdomsutrotning och social delaktighet.

För Sveriges del omfattar fonden cirka 13 miljoner kronor årligen under
perioden 2015-2020. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska
ESF-rådet)kommer att vara den förvaltande och attesterande myndigheten
för fonden. Projektansökningar utlyses från hösten 2015.
Syftet med det svenska programmet är att bistå ekonomiskt och socialt
utsatta EU/EES-medborgare när de vistas tillfälligt i Sverige, under högst tre
månader, utan uppehållsrätt. Målet för det svenska programförslaget är att
socialt- och ekonomiskt utsatta personers förutsättningar för social
delaktighet och egenmakt ska öka.

Fonden ska åtgärda de värsta formerna av fattigdom genom att erbjuda icke-
finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt. Det handlar om
samhällsinformation, till exempel vägbeskrivningar till härbärgen, dusch och
toalettrum, information om villkor, rättigheter och skyldigheter som finns i
Sverige och insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige



Artikel från Socialdepartementet

Sverige fick pris för jämställdhet
Publicerad 27 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér tog
emot ett jämställdhetspris i Addis Abeba, Etiopien den
23 mars. På den stora internationella konferensen
Women in parliaments global forum summit (WIP)
uppmärksammades Sverige för sin jämställdhetspolitik.
Enligt World Economic Forum rankas Sverige år 2014 på fjärde plats av 142
länder, efter en sammanvägning av fyra olika indikatorer. 
- Som företrädare för en feministisk regering känner jag mig både tacksam
och hedrad över denna utmärkelse som är ett erkännande av de
ansträngningar som de politiska partierna i Sverige gör för att åstadkomma
en jämnare könsfördelning i vårt nationella parlament.

Tal vid Women In Parliaments Global Forum i Addis Abeba

Männens roll i jämställdhetsarbetet

Åsa Regnér talade om vikten att öka männens engagemang för att driva
jämställdhetsarbetet framåt. Under ledning av statsminister Stefan Löfven
deltar samtliga manliga statsråd i Sveriges regering i UN Womens He for
She-kampanjen. Sveriges regering är därmed den första regering i världen
som samlat engagerar sig i #HeForShe.

-Andra män och pojkar bör följa deras exempel och protestera mot det våld
och den diskriminering som kvinnor och flickor utsätts för, sa Åsa Regnér.

HeForShe

Åsa Regnér talade om förutsättningar för
jämställdhet
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Åsa Regnér deltog även i en paneldiskussion om kvinnors hälsa och gjorde
ett studiebesök på en kvinnojour vars verksamhet stöds av Sverige. Hon
träffade också företrädare för motsvarande etiopiska jämställdhetsministeriet
och Finansdepartementet. Hon deltog också i en diskussion med regionala
samarbetsorganisationer om viktiga faktorer för utveckling för jämställdhet i
Afrika.

Women in parliaments global forum summit (WIP)



Artikel från Socialdepartementet

CSW 2015: Sverige står upp för
kvinnors självbestämmande
Publicerad 27 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Mellan den 9 och 20 mars genomförde FN:s
kvinnokommission (CSW) sitt årliga möte i New York.
Sveriges barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér ledde Sveriges delegation och medverkar i flera
aktiviteter. -Sveriges röst för kvinnors och flickors
rättigheter i världen spelar roll för andra. Vår linje är att
stå upp för jämställdhet och kvinnors rätt till
självbestämmande, säger Åsa Regnér.

Sexuell och reproduktiv hälsa kopplad till fattigdom

Tisdagen den 10 mars medverkade Åsa Regnér i side-eventet "Why
reproductive rights matter".

Åsa Regnér betonade att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
(SRHR) är central i arbetet för att uppnå jämställdhet.

- Det är viktigt att se kopplingen till bekämpningen av fattigdom. Om
kvinnor nekas SRHR medför det ofta att de förblir i fattigdom, sa Åsa
Regnér.

Hon underströk även att osäkra aborter fortfarande är ett stort problem
vilket är oacceptabelt. Onsdagen den 11 mars medverkade Åsa Regnér i
seminariet "New Actions on Women's Rigthts".

Pressmeddelande: Åsa Regnér leder Sveriges delegation på FN-möte om
kvinnors rättigheter
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Tal av Åsa Regnér: Tal vid FN:s kvinnokommissions (CSW) årliga möte

Pojkar och mäns bidrag är avgörande
Nordiska ministerrådet samlade på onsdagen de nordiska ministrarna i en
paneldebatt om män och jämställdhet under FN:s kvinnokommission i
New York. Foto: Nordiska rådet

Onsdagen den 11 mars deltog Åsa Regnér i en nordisk ministerpanel
tillsammans med bland andra de nordiska kollegorna Manu Sareen,
Danmark, och Eygló Harðardóttir, Island.
- Pojkar och mäns bidrag till ökad jämställdhet är avgörande för framtidens
jämställdhetsarbete. Det gäller att hitta gemensamma vägar framåt, sa Åsa
Regnér.

Pressmeddelande Nordiska rådet: Call for men to play greater role in gender
equal

 

Utveckling i förhållande till målsättning

År 2015 är det 20 år sedan FN:s medlemsstater i Peking antog en
handlingsplan för kvinnors rättigheter. Vid kvinnokommissionens årliga möte
i New York 9 till 20 mars byter delegaterna erfarenheter och diskuterar hur
arbetet utvecklats i förhållande till handlingsplanens mål om förbättrade
villkor för världens kvinnor.

I Sveriges delegation ingår även ambassadör Annika Molin Hellgren,
tjänstemän från Socialdepartementets jämställdhetsenhet och UD, Sida, två
riksdagsledamöter samt fem civilsamhälles organisationer. Alla deltar aktivt
under mötets gång.



Artikel från Socialdepartementet

Regeringen ökar bemanningen i
äldreomsorgen
Publicerad 15 april 2015 Uppdaterad 04 maj 2015

Regeringen avser under 2015 satsa 1 miljard kronor på
ökad bemanning i äldreomsorgen. För 2016 till 2018
bedöms utgifterna för äldreomsorgen öka med 2
miljarder per år.
Anslaget Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken ökar med 60 080
000 kronor. Anslaget får bland annat användas för att ge bättre
förutsättningar för en ökad bemanning och kvalitet i omsorgen.

Utökad bemanning ger trygghet i äldreomsorgen

Regeringen prioriterar en utökad bemanning i äldreomsorgen för att skapa
ökad trygghet och kvalitet för den enskilde inom äldreomsorgen.

En stärkt bemanning kan skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid
med den enskilde.

Satsningen kan också förväntas förbättra arbetsmiljön och på så sätt öka
attraktionskraften för yrken inom äldreomsorgen.

En stärkt bemanning kan också ge större möjligheter för personalen att
gemensamt utveckla verksamheten.

Personalen får mer tid med de äldre

Förslaget ska skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde inom
äldreomsorgen. Det ger även utrymme för personalen att tillbringa mer tid
med den enskilde och ökar möjligheterna att gemensamt utveckla
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verksamheten.

En förbättrad kvalitet i äldreomsorgen kan öka möjligheterna för kvinnor,
som gått ner i arbetstid för att vårda anhöriga, att förvärvsarbeta mer.

1 miljard kronor satsas under 2015

Regeringen avser att under 2015 satsa 1 miljard kronor av anslaget på en
ökad bemanning.

För 2016 till 2018 bedöms utgifterna öka med 2 miljarder per år för detta
ändamål.



Artikel från Socialdepartementet

Välfärdssatsningar i vårbudgeten
Publicerad 15 april 2015 Uppdaterad 29 april 2015

Regeringen lämnade vårbudgeten till riksdagen den 15
april. Nedan hittar du ett urval inom
Socialdepartementets ansvar av förslagen i regeringens
vårändringsbudget för 2015 och av aviseringarna i
2015 års ekonomiska vårproposition.

Folkhälsa och sjukvård

Förbättrad förlossningsvård och stärkta insatser för kvinnors hälsa föreslås.
Regeringen aviserar samtidigt förslag på kostnadsfria läkemedel för barn från
och med 2016.

Förbättrad förlossningsvård
Kostnadsfria läkemedel för barn

Funktionshinder och barnets rättigheter                 

Alla barn ska få de bästa förutsättningarna för att utveckla sin förmåga och
kunna delta på egna villkor i skolan och på fritiden. Regeringen ökar anslaget
så att alla barn i åldern 8-19 år ska kunna få ekonomiskt bidrag till
glasögon.           

Bidrag till glasögon för barn

Idrott

Regeringen vill att 32 miljoner år 2015 tillförs idrottsrörelsen för
etableringsinsatser för nyanlända. Satsningen är permanent. För 2016 och
framåt bedöms anslaget öka med 64 miljoner kronor per år.
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Satsning på idrott för nyanlända

Jämställdhet

Regeringen anser att stödet till de ideella kvinnojourerna behöver stärkas och
föreslår att anslaget Särskilda jämställdhetsåtgärder ökar med 25 miljoner
kronor för år 2015. Pengarna avsätts till de ideella kvinno- och tjejjourerna.

 Satsning på kvinnojourerna

Socialförsäkringar      

Regeringen föreslår höjt underhållsstöd, höjd ersättning för sjukskrivna
arbetslösa, höjd sjuk- och aktivitetsersättning samt förbättrat bostadstillägg
till ålderspensionärer.

Höjt underhållsstöd
Höjd ersättning för sjukskrivna arbetslösa
Höjd sjuk- och aktivitetsersättning
Förbättrat bostadstillägg för ålderspensionärer

Social omsorg

Regeringen avser under 2015 satsa 1 miljard kronor på ökad bemanning i
äldreomsorgen. För 2016 till 2018 bedöms utgifterna för äldreomsorgen öka
med 2 miljarder per år.

 Ökad bemanning i äldreomsorgen



Artikel från Socialdepartementet

Kunskaperna om rättigheter för
personer med
funktionsnedsättning ska öka
Publicerad 01 april 2015 Uppdaterad 17 april 2015

Den 1 april fick Myndigheten för delaktighet (MFD) i
uppdrag av regeringen att i samarbete med
Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomföra en
kommunikationssatsning för att öka kunskapen om
innehållet i FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. I uppdraget ingår också att
informera om att bristande tillgänglighet, från och med
januari i år, är en form av diskriminering.
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Artikel från Socialdepartementet

Statsråd diskuterade utbildning
med Funktionshinderdelegationen
Publicerad 11 februari 2015 Uppdaterad 17 april 2015

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och
utbildningsminister Gustav Fridolin träffade onsdagen
den 11 februari Funktionshinderdelegationen.
Funktionshinderdelegationen består av samorganisationer inom
funktionshinderrörelsen och träffas två gånger per termin. Fokus på dagens
möte var utbildning. Därför deltog Gustav Fridolin för första gången i detta
sammanhang. 
- Vi har haft ett bra samtal om utbildning och det finns ett stort engagemang,
säger Åsa Regnér.
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Artikel från Socialdepartementet

Samordning för socialt utsatta
EES-medborgare som vistas i
Sverige
Publicerad 02 februari 2015 Uppdaterad 27 april 2015

Regeringen vill samordna arbetet inom Sverige med
utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.
Den 29 januari utsågs Martin Valfridsson till nationell
samordnare för arbetet.
Martin Valfridssons uppdrag är att stödja det arbete som utförs av
myndigheter, kommuner, landsting och organisationer som möter utsatta
EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige, det vill säga högst 3 månader,
och som inte har uppehållsrätt.

Syftet är att ge aktörerna stöd i deras arbete med att skapa långsiktigt
hållbara förutsättningar för samverkan och förbättra situationen för social
utsatta personer från EES länderna. Genom en förbättrad samverkan kan det
tillfälliga stödet till dessa personer utformas på ett ändamålsenligt sätt.

Behov av samordning mellan aktörer

Kommunernas stöd till dessa personer ser olika ut. Vissa kommuner lägger
stort fokus på uppsökande arbete medan vissa ger finansieringsstöd till
idéburna organisationer som ska kunna ge stöd till personerna. Andra har i
samarbete med idéburna organisationer startat härbärgen eller ger akut
bistånd till biljetter för hemresa. Det civila samhället visar ett stort
engagemang till stöd för dessa människor.

Det finns ett stort behov av att hitta välfungerande samverkansformer,
erfarenhetsutbyten och att sprida goda exempel på åtgärder mellan
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kommuner, landsting, myndigheter och organisationer som inom sina
respektive ansvarsområden kommer i kontakt med dessa socialt och
ekonomiskt utsatta EES- medborgare, som vistas tillfälligt i Sverige. Genom
en förbättra samverkan kan stödet utformas på ett ändamålsenligt sätt. Den
nationella samordnaren ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast
den 1 februari 2016.



Artikel från Socialdepartementet

Samordning för socialt utsatta
EES-medborgare som vistas i
Sverige
Publicerad 29 januari 2015 Uppdaterad 12 december 2016

Regeringen vill samordna arbetet inom Sverige med
utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.
Den 29 januari utsågs Martin Valfridsson till nationell
samordnare för arbetet.
Martin Valfridssons uppdrag är att stödja det arbete som utförs av
myndigheter, kommuner, landsting och organisationer som möter utsatta
EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige, det vill säga högst 3 månader,
och som inte har uppehållsrätt.

Syftet är att ge aktörerna stöd i deras arbete med att skapa långsiktigt
hållbara förutsättningar för samverkan och förbättra situationen för social
utsatta personer från EES länderna. Genom en förbättrad samverkan kan det
tillfälliga stödet till dessa personer utformas på ett ändamålsenligt sätt.

Behov av samordning mellan aktörer

Kommunernas stöd till dessa personer ser olika ut. Vissa kommuner lägger
stort fokus på uppsökande arbete medan vissa ger finansieringsstöd till
idéburna organisationer som ska kunna ge stöd till personerna. Andra har i
samarbete med idéburna organisationer startat härbärgen eller ger akut
bistånd till biljetter för hemresa. Det civila samhället visar ett stort
engagemang till stöd för dessa människor.

Det finns ett stort behov av att hitta välfungerande samverkansformer,
erfarenhetsutbyten och att sprida goda exempel på åtgärder mellan
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kommuner, landsting, myndigheter och organisationer som inom sina
respektive ansvarsområden kommer i kontakt med dessa socialt och
ekonomiskt utsatta EES- medborgare, som vistas tillfälligt i Sverige. Genom
en förbättra samverkan kan stödet utformas på ett ändamålsenligt sätt. Den
nationella samordnaren ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast
den 1 februari 2016.



Artikel från Socialdepartementet

Ministrar från Sverige och
Rumänien i samtal om utsatta
EES-medborgare
Publicerad 23 januari 2015 Uppdaterad 12 december 2016

Den 23 januari 2015 träffade barn-, äldre-, och
jämställdhetsminister Åsa Regnér och den rumänske
social- och arbetsmarknadsministern Rovana Plumb
representanter från civilsamhället. – Ideella
organisationer spelar en central roll för att förbättra
situationen för många människor, både i Sverige och i
Rumänien. Det är viktigt för regeringen att
civilsamhällets aktörer är med i arbetet framåt, säger
Åsa Regnér.
Samtalen handlade om att främja föreningslivets aktiva roll för att hjälpa
socialt utsatta EU-medborgare. Behovet av att lyfta framgångsrika
arbetsmetoder lyftes fram samt en önskan om ökad samordning mellan
civilsamhället, kommunerna och staten.

– Vi går nu vidare med att samordna så väl arbetet inom Sverige som med
Rumänien, bland annat sker detta genom en nationell samordnare som
tillsätts inom kort, säger Åsa Regnér.

På mötet deltog flera av civilsamhällets organisationer, bland annat: Thomas
Hammarberg, kommissionen mot antiziganism, Elisabeth Dahlin, Rädda
Barnen, Ingela Holmertz, Svenska röda korset, Rickard Klerfors, Hjärta till
hjärta, Representanter från Riksdagens Socialutskott samt Sveriges
Kommuner och Landsting.
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Debattartikel från Socialdepartementet

Barn ska få växa upp utan våld
Publicerad 14 februari 2018

Aftonbladet Debatt onsdagen den 14 februari 2018 I
dag är det Alla hjärtans dag. En dag för vänskap och
kärlek. I såväl Sverige som internationellt är det
fortfarande alltför många barn som inte ges den rätten
de har – till ett liv utan våld. Detta måste vi ändra på.
Låt alla hjärtans dag bli dagen då vi samlar kraft och
ökar takten i arbetet för att alla barn, flickor och pojkar,
ska få växa upp utan våld.
Tyvärr är det för många barn ännu en dag där de bevittnar eller utsätts för
våld. Flickor och pojkar som är rädda för att gå till skolan på grund av
mobbning, inte vill gå hem för risken att blir slagen, barn som lever i konflikt
eller på flykt, som utnyttjas i barnarbete eller utsätts för sexuella övergrep.

Minst ett av två barn i världen har upplevt någon form av våld enligt Unicef.
Alldeles för många flickor och unga kvinnor utsätts för sexuella övergrepp.

Vi vet att barn som utsätts för våld löper långt större risk att drabbas av
ohälsa längre fram i livet. Och vi vet att många barn inte berättar om
övergrepp förrän de blivit vuxna. För barn som utsättas för våld eller lever i
en familj där pappa slår mamma ökar risken att senare i livet utsättas eller
utsätta andra för våld. Det är oacceptabelt.

Att våld mot barn ska upphöra är även ett av målen i den av alla världens
regeringar antagna Agenda 2030. För att nå hit krävs ledarskap. Därför är jag
stolt över att Sverige i dag står värd för det första internationella toppmötet
mot våld mot barn. Det är genom att lyfta frågan och stärka partnerskapet
mellan regeringar, FN-organ, civilsamhälle och näringsliv som vi kan
förebygga och stoppa våld mot barn.
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Trots att våld mot barn är så utbrett så råder en tystnadskultur kring frågan.
Men kunskapen och lösningar finns. Vi måste därför sprida kunskapen och
utbyta goda exempel på hur vi förebygger, upptäcker och motverkar våld
mot barn. Därför är det avgörande att representanter från 66 regeringar och
höga chefer från såväl FN, WHO och Unicef, liksom från näringslivet och
civilsamhället samt barn och unga samlas i Stockholm.

Målet med konferensen är tydligt. Färre barn ska utsättas för våld och
övergrepp och för att uppnå det målet krävs att fler aktörer och sektorer ökar
sin kunskap och stärker sitt samarbete.

Sverige var det första landet i världen med att införa en lag som förbjöd
barnaga. Regeringen prioriterar barns säkerhet och trygghet. Därför
investerar regeringen i skolan, i den sociala barn- och ungdomsvården liksom
i insatser för att tidigare upptäcka och bemöta våldsutsatthet.
Yrkesverksamma inom till exempel hälso- och sjukvård, förskola och skola
som arbetar nära barn ska få kunskap och utbildning i hur man upptäcker
våld.

En skolsköterska som vågar fråga, en socialsekreterare som tar sig tid och
ger stöd och ett rättssystem som skyddar, är alla delar i ett samhälle som
värnar barn mot våld och övergrepp inklusive hedersrelaterat våld och
förtryck.

Inom kort lägger regeringen också fram ett lagförslag om att göra FN:s
konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Men det räcker inte med
det lagliga skyddet. Ett kunskapslyft om barns rättigheter riktat till
kommuner och landsting samt till berörda myndigheter är lanserat. Vi stärker
även på olika sätt det förebyggande arbetet. Många föräldrar vill och
behöver ha stöd i sin föräldraroll. Därför kommer vi under våren också lägga
fram en ny föräldraskapsstödsstrategi.

Våld mot barn är aldrig acceptabelt. Arbetet för att stärka varje barn, varje
flickas och pojkes rättigheter och skydda mot övergrepp kommer fortsatta,
såväl nationellt som internationellt. Vi både hoppas och tror att dagens
toppmöte kommer leda till att fler såväl regeringar, som företag,
organisationer inom civilsamhället och FN-organ växlar upp sitt arbete för
att skydda barn mot våld.

Låt alla hjärtans dag bli en dag när vi alla gör vad vi kan för att varje barn
ska kunna få växa upp fri från våld.



Åsa Regnér
Barnminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Kvinnornas ilska får inte vara
förgäves
Publicerad 29 november 2017

Åsa Regnér, jämställdhetsminister, i Aftonbladet debatt
den 28 november 2017.
På vilket sätt tar vi Metoo vidare? Hur förvaltar vi som har ansvar och makt
det enorma förtroende som flickor och kvinnor i olika samhällssektorer gett
oss?

Regeringen har gjort mycket redan och fattat viktiga beslut:

Jämställdhetsmyndigheten startar sitt arbete 1 januari 2018
Ny jämställdhetspolitik med sex delmål har presenterats
10-årig nationell strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot
kvinnor har lagts fram
Sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke presenteras innan jul

Många av skildringarna i Metoo handlar om grova övergrepp, ofredanden,
trakasserier och tystnadskultur.

För att få syn på den stora samhällsförändring som krävs, behöver man göra
en analys av pågående ojämställdhet i samhället i stort, som jag ser det.

Jag tänker att inte minst den tystnadskultur som uppdagats på alltför många
arbetsplatser och organisationer, också finns på samhällsnivå. Och att den i
sin tur skapar förutsättningar för att mäns överordning och kultförklaring
bevaras. Hur då? Några exempel på kända djupa könsorättvisor på
samhällsnivå som pågår och fortgår:

Kvinnor i kvinnodominerade branscher har generellt lägre löner och
sämre villkor än män i mansdominerade, i privat och offentlig sektor.
Det gäller också inom andra branscher. I handeln till exempel, är
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villkoren bättre om man säljer skärmar och byggvaror än om man säljer
skor och kläder. Men vi pratar inte ofta om det.
Kvinnor i akademiska yrken som sjuksköterskor, bibliotekarier och
socionomer måste ofta acceptera löner i nivå med män utan
högskoleutbildning och utan studieskulder. Hett tema i debatten?
Vi vet att två tredjedelar av de som tar akademisk examen varje år i
Sverige är kvinnor. Samtidigt är två tredjedelar av alla chefer i Sverige
män. År efter år. Logiskt? Rättvist? Bra för landet? Blir det
krigsrubriker? Knappast.
Vi talar också olika om kvinnor och män. Uttrycket "tung" före olika
yrkesgrupper som används i media som stöd i argumentation och
nyhetsrapportering är ett ytligt men dock exempel. "Tung ekonom",
"tung säkerhetsexpert", "tung politisk reporter" är uttryck som ofta
beskriver män som tycker till och blir hörda. När läste vi senast "tung
bibliotekarie slår larm", "tung barnmorska ifrågasätter", "tung socionom
drar i nödbromsen"? Ungefär aldrig.

Vad har de här exemplen med varandra och Metoo att göra? Beskrivningen
av djupa och kända orättvisor som banaliseras och osynliggörs i vardagen,
beskrivs närmast som naturlagar. Män som handlingskraftiga och viktiga,
kvinnor som passiva och stödjande, skapar en grund för att en skev
maktfördelning med utgångspunkt i kön kan upprätthållas i samhället.

Därför har det med Me too att göra.

Som Sveriges jämställdhetsminister har jag ett stort ansvar för att förändra.
Makt, inflytande och inkomster kan inte längre fördelas på grundval av kön.
Jag kommer att se till att alla modiga och smärtsamma vittnesmål om våld
och kvinnohat inte har varit förgäves utan kan bidra till jämställd
samhällsförändring, slut på förminskande och tystnadskultur.

Uppropen, manifestationerna och artiklarna kommer systematiskt samlas in,
gås igenom, analyseras och dokumenteras.

Jag vill ge uppropen den tyngd de förtjänar. Svensk jämställdhetshistoria
visar att stora steg tas genom politiska beslut. Jämställdhet innebär
förskjutning av makt och sker inte per automatik, av sig självt, eller med
nästa generation.

Vi måste ta ställning till vad som kommer att bli 2020-talets stora reformer i
nivå med till exempel särbeskattning, barn- och äldreomsorg och



aborträtten.Framtidens reformer kommer med all sannolikhet handla om
föräldraförsäkringen, löner, pensioner, det obetalda hem- och omsorgsarbete
och representation.

Jag kommer att ta vara på kvinnors ilska under Metoo och systematiskt gå
igenom uppropen för ett fortsatt strategiskt arbete för uppvärdering av
kvinnors arbete, kunskap, erfarenheter och värde.

Åsa Regnér, jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér i Aftonbladet Debatt:
"Vi hör er oro – och ändrar tillbaka
LSS"
Publicerad 16 november 2017

Åsa Regnér, ansvarig minister för
funktionshinderspolitiken, i Aftonbladet debatt den 14
november 2017.
De senaste årens praxisutveckling på assistansens område har förändrat
situationen snabbt för både enskilda individer och kommuner. Vi har nu
hamnat i en situation där många upplever rättspraxis som oförutsägbar och
svårförståelig och assistansen inte kan utföras så som det är tänkt. Det
skapar oro hos brukare och deras nära, men innebär också en fara för
assistansersättningens legitimitet i stort.

För att skapa förutsägbarhet i rätten till assistansersättning, ge kommunerna
bättre möjlighet att ta sitt fulla ansvar för personer med
funktionsnedsättningar och ge LSS-utredningen utrymme att arbeta mer
långsiktigt med frågan föreslår regeringen idag fyra lagändringar:

Assistans föreslås, som tidigare var fallet, kunna beviljas för väntetid,
beredskap och tid mellan insatser. Det innebär ett återställande av
tidigare ordning.

Lagen föreslås ändras tillfälligt så att Försäkringskassan, i avvaktan på
LSS-utredningens betänkande, inte ska ha lagstadgad skyldighet att göra
tvåårsomprövningar. Därmed skapas lugn för assistansberättigade och
bättre planeringsförutsättningar för kommunerna. Lagändringen är
tillfällig. Frågan om tvåårsomprövningarna hanteras i samband med att
utredningen tas om hand och regeringen tar fram en ny inriktning.
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Kommunerna föreslås genom en lagändring få förtydligat ansvar att
informera om rättigheterna enligt LSS för de personer som får avslag
eller indrag av assistansersättning från Försäkringskassan.

Enskilda som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp
föreslås kunna få täckning för sina kostnader även då kostnaderna
varierar mer över tid.

Högsta förvaltningsdomstolen kom i juni med en dom som påverkar rätten
till assistans för väntetid och beredskap. Tillämpningen av domen innebär att
det i praktiken blir svårt att genomföra assistansen så som det är tänkt.
Därför föreslår regeringen en lagändring för att värna intentionerna i LSS.

De senaste årens praxisutveckling på assistansens område har förändrat
situationen för både enskilda individer och kommuner väldigt snabbt. Därför
föreslår regeringen ytterligare en lagändring. Försäkringskassan ska, i
avvaktan på LSS-utredningens betänkande, tillfälligt upphöra med att
ompröva personer med assistansersättning. Det kommer att öka
förutsägbarheten för brukarna och ge kommunerna bättre förutsättningar ta
sitt fulla ansvar för de medborgare som inte längre har rätt till assistans från
Försäkringskassan.

Alla som kan ska bidra till Sveriges välfärd, och alla som har rätt att ta del av
välfärden ska få det. Den offentligt finansierade välfärden ska hålla hög
kvalitet och omfatta alla. Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, är en viktig del i det svenska välfärdsbygget. Lagen
har sedan den infördes inneburit att många med stora funktionsnedsättningar
har kunnat leva självständiga liv, arbeta, ägna sig åt sina fritidsintressen och
ta del av samhället som alla andra.

Regeringen har och tar ansvar för våra gemensamma medel. Vi kommer
därför att fortsätta motverka oegentligheter och felaktig användning av
medel avsatta för stöd till personer med funktionsnedsättningar.
Intentionerna bakom LSS ska värnas.

Åsa Regnér, minister med ansvar för funktionshinderspolitik



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér i Aftonbladet: Om
varför män behöver ta mer ansvar
för jämställdheten
Publicerad 11 oktober 2017

Debattartikel i Aftonbladet, 11 oktober 2017.
Varför ska män ta ansvar i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och
hedersrelaterat våld och förtryck? Det undrar vissa män på sociala medier i
föraktfull och ibland hotfull ton efter en intervju med mig i Aftonbladet.
Jag har före min tid som minister ägnat hela mitt yrkesliv åt nationellt och
internationellt jämställdhetsarbete. Lärdomarna från det arbetet är tydliga,
det enda som fungerar för att minska våldet mot kvinnor är att ha hela
samhället med sig. Ansvaret ligger hos både stat och kommun, både hem och
skola, hos kvinnor och män.
Eftersom regeringen bär ett stort ansvar är det naturligt att vissa ställt frågan
vad vi gör. Här nedan kommer några exempel:

• Vi lägger 100 miljoner kronor 2018 för att bekämpa hedersrelaterat våld
och förtryck.
• Vi har beslutat om en 10-årig nationell strategi för att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck
samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
• Vi prioriterar förebyggande arbete i strategin. Resurser har i hög grad gått
till att hantera våldets konsekvenser.
• Vi har utökat och breddat informationsinsatser för nyanlända och
asylsökande barn och unga, se www.youmo.se.
• Metoder för att upptäcka våld, beskriva utsatthet och bedöma behov av
stöd och risk för upprepat våld för kvinnor i socialtjänst samt hälso- och
sjukvård tas fram.
• Behandlingsarbete med män som har utövat våld bland annat i en
hederskontext förstärks.
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• Vi utvärderar 2014 års lagstiftning mot barn- och tvångsäktenskap och ser
om hedersmotiv bör införas som särskild straffskärpningsgrund.
Varför vänder jag mig till män? Därför att kvinnor redan bidrar så oerhört
mycket. Kvinnor med svensk bakgrund, kvinnor med utländsk bakgrund,
kvinnor med hög utbildning, kvinnor med låg utbildning. Kvinnor som själva
är drabbade. Kvinnor som inte själva är drabbade.

I mitt dagliga arbete med dessa frågor träffar jag frivilligsektorn, politiker
från skilda partier och många professionella som vill stoppa våldet. De flesta
jag träffar har en sak gemensamt: De är kvinnor. Dessa kvinnor frågar inte
varför just de som kvinnor ska engagera sig. Inte heller känner sig kvinnor
förolämpade när de blir inbjudna till att delta i arbetet, i stället vill de bidra
till en lösning.

Lyckligtvis finns det också kunniga, engagerade män som arbetar med
våldsfrågorna och som syns i debatten. Jag är mycket tacksam över allas
röster och engagemang. Män liksom kvinnor lever i ett samhälle där det
förekommer våld och hedersrelaterat våld.
Det är oerhört viktigt att skilja på skuld och ansvar. Män har ingen kollektiv
skuld. Inte kvinnor heller. Men kvinnor tar ofta ensamma ansvar.

Så finns också de män som nyfiket undrar hur de kan hjälpa till och ta mer
ansvar. Bra!
Det finns flera saker:
Du kan engagera dig i frivilligorganisationer som vill motverka våldet. Du
kan skriva debattartiklar och uppmana män och att ta avstånd från våld, för
det spelar roll att fler män är avsändare av sådana budskap.
Du kan tala med dina tonårsdöttrar och -söner om respekt, rättigheter och
ansvar i fråga om jämställdhet. Du kan också reagera och säga ifrån när dina
vuxna vänner, släktingar eller arbetskamrater uttrycker kvinnoförakt.

Staten kan göra mycket för att minska våldet, men utan hela samhället, och
utan männen, kommer våldet mot kvinnor inte att upphöra.
Jag uppmanar därför män att öppet visa mer solidaritet med kvinnor i
jämställdhetsarbetet.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Regnér: Så ska vi stoppa
assistansfusket
Publicerad 06 april 2017

Debattartikel i Dagens Samhälle, 6 april 2017.
Skattemedel avsatta till personer med
funktionsnedsättning ska varken gå till brottslighet eller
övervinster. För att försvara en så viktig frihetsreform
som personlig assistans måste vi ta krafttag mot
överutnyttjande och kriminalitet. Men vi måste också
förstå hur privatiseringar, vinstnivåer och
marknadskrafter kan bidra till ökade kostnader för vår
gemensamma välfärd, skriver Åsa Regnér, ansvarig
minister för regeringens funktionshinderspolitik.
Rätten till personlig assistans har inneburit en frihetsrevolution för många
personer med stora funktionsnedsättningar. Med hjälp av en assistent som
man själv valt och trivs med har tusentals personer fått möjlighet att vara
delaktiga i samhället och i högre grad leva ett liv som vi andra tar för givet.
Personlig assistans är en frihetsreform som ska värnas.

Sedan rätten till personlig assistans infördes 1994 har kostnaderna ökat
oroväckande samtidigt som den privata marknaden för personlig assistans
vuxit. Möjligheten för personer med rätt till assistans att själva välja
anordnare är viktig och de allra flesta av dessa företag är seriösa och gör ett
mycket bra jobb. Jag tycker dock att privatiseringen genomförts med för stor
naivitet.

• De senaste tio åren har kostnaderna för den statliga assistansersättningen
ökat med ca 13 miljarder.
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• Idag kostar den statliga assistansersättningen 30 miljarder per år.
• Assistansmarknaden har gått från att domineras av offentliga utförare till en
marknad dominerad av kommersiella välfärdsföretag.
• Sedan 2002 har andelen privata anordnare ökat från 18 procent till 66
procent.
• Det finns cirka 1000 bolag i en sektor med knappt 16 000 brukare.
Detta är siffror att ta på allvar.

Regeringen menar allvar med att skapa ordning och reda i välfärden. Jag har
därför beslutat att tillsätta Stig Svensson som utredare med uppdrag att
granska vinster, kostnadsutveckling och framväxten av en assistansmarknad
dominerad av privata företag.

Vi har också sett tecken på att den personliga assistansen utnyttjas genom
överutnyttjande och ren kriminalitet. Under senare år har en rad
uppmärksammade domar fallit. Även media har granskat frågan. En rapport
från Finansinspektionen har till och med visat att brottsligt utnyttjande av
assistansersättningen finansierat terrorresor.

Regeringen har därför genomfört en rad åtgärder för att stoppa
felutnyttjande och brottslighet mot välfärdssystemen. Försäkringskassan ska
säkerställa en god kontroll för att motverka sådan felanvändning och
kriminalitet.

Mitt uppdrag till utredaren är att analysera skillnaden mellan uppskattad och
identifierad brottslighet och brott som leder till lagföring.
Jag är verkligen angelägen om att medel avsedda för brukare som har rätt till
assistans ska gå till just detta.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Samhället har svikit - nu lovar vi
bättring
Publicerad 08 februari 2017 Uppdaterad 08 februari 2017

Debattartikel i Aftonbladet den 8 februari 2017. Varje
generation ska ha det bättre än sina föräldrar, det är
vårt löfte, skriver statsråden Annika Strandhäll, Åsa
Regnér och Gabriel Wikström.
I dag tar vi tunnelbanan genom Stockholm, från Norsborg i Botkyrka till
Danderyd. Det är en resa längs tunnelbanans röda linje, men det är också en
resa där utmaningarna i vårt samhälle blir tydliga. Det skiljer ungefär fyra år i
medellivslängd beroende på om du bor i norra Botkyrka eller i Danderyd.
Det är ingen tillfällighet, det handlar om ojämlikhet och om olika
förutsättningar i livet. För en feministisk regering med siktet inställt på ökad
jämlikhet är detta oacceptabelt.

Välfärden är ett smart system. Vi får alla del av sjukvård, utbildning,
försäkringar och annat vi behöver under olika perioder i livet och vi sparar
pengar tillsammans genom att dela på kostnaderna. Den har möjlighet att ge
varenda unge förutsättningar att utvecklas och nå sin fulla potential genom
en jämlik skola, meningsfull fritid och trygghet i sin familj.

Välfärden är fantastisk på många sätt, men vi också vet att den inte alltid
håller måttet.

Vi får samtal och möter många som är oroliga för vad som händer när de
behöver vår gemensamma välfärd. Som är oroliga för att förskola, sjukvård
och äldreomsorg inte ska vara tillräckligt bra. Att pensionen inte kommer
räcka till. Att ekonomin inte ska hålla om någon i familjen blir sjuk. Vi tar
den oron på allvar.

Syftet med vår välfärd är inte bara att vara en smart och ekonomisk lösning
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på gemensamma behov – det är också en strävan efter ständig utveckling.
Varje generation ska ha det bättre än sina föräldrar. Det är vårt löfte till dig.

Här har samhället delvis svikit. Vi tog över efter åtta år av borgerligt styre
med nedskärningar, försämringar och urholkning av våra gemensamma
välfärdsresurser. Vi vänder nu den utvecklingen.

Det löfte vi ger er är:

 Barn som växer upp i dag ska kunna räkna med en bättre och starkare
välfärd än den vi har i dag.
Oavsett vem du är eller var du bor ska du få en lika bra vård och ingen
ska behöva vänta en dag för länge på rätt vård. Sjukvården ska bli mer
likvärdig och väntetiderna kortare.
Vi ska sluta hälsoklyftorna, som bland annat beror på klass och kön. Idag
skiljer det 6 år mellan högutbildade och lågutbildade i förväntad
medellivslängd. Det är oacceptabelt.
Efter ett långt arbetsliv ska du kunna gå i pension till något, inte bara
från något. Även du som går i pension om 40 år ska kunna lita på att vårt
pensionssystem ger en pension som går att leva på.
Du som är äldre ska få omsorg av hög kvalitet. Vi kommer att fortsätta
investera i fler äldreboenden och mer personal, så att var och en kan lita
på att äldreomsorgen finns där när vi behöver den.
Du ska inte bli sjuk av ditt arbete. Om du ändå blir sjuk så ska du få en
trygg ersättning och snabb hjälp och stöd tillbaka till hälsa och jobb.
Offentlig sektor ska bli en bättre arbetsgivare och arbetskamraterna i
välfärden fler. Därför har regeringen satsat på kraftigt höjda generella
statsbidrag till kommuner och landsting Att arbeta heltid måste bli en
rättighet, arbetet mot stress och sjukskrivningar mycket bättre. Bättre
villkor i offentlig sektor är en kvalitetsfråga, men också en av vår tids
stora jämställdhetsfrågor. Alltför ofta går det att sätta likhetstecken
mellan kvinnodominerade yrken och sämre villkor. Det sambandet måste
brytas.

I vår har socialdemokraterna kongress, då lägger vi fast vår politik för
framtiden. En skälig välfärd är inte gott nog. Vi ska ha världens bästa, mest
stabila och trygga välfärd. Det förpliktigar och det utmanar.

Nu tar vi oss an den utmaningen och utvecklar den svenska modellen. Det är
vårt löfte till dig.

Annika Strandhäll



Socialförsäkringsminister

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Gabriel Wikström
Folkhälso-, idrott och sjukvårdsminister

 



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Brist på nattpersonal
upprör
Publicerad 06 februari 2017 Uppdaterad 06 februari 2017

Debattartikel i Dagens Samhälle den 6 februari 2017.
Fortfarande finns stora problem med brist på personal
nattetid på äldreboenden. Kvaliteten i den svenska
äldreomsorgen ska vara hög - det gäller också nattetid.
På de flesta boenden fungerar det, men det ska gälla
överallt. Innan det gör det får vi aldrig nöja oss.
Det har rapporterats om att det fortfarande finns stora problem med brist på
personal nattetid på äldreboenden på vissa håll i landet. Många boenden har
fått betala viten då de inte lever upp till regelverket. Å ena sidan är det här
en problematik som funnits och uppmärksammats under många år. Å andra
sidan är det allvarligt och det är viktigt att vi fortsätter att uppröras, som
människor, och att agera i vår roll som politiker för förbättring.

Regeringen har sedan vi tillträdde både förtydligat socialtjänstförordningen
på det här området och genomför historiska investeringar i mer personal i
äldreomsorgen. Det är jag stolt över, men jag är inte nöjd.

Det är nu snart ett år sedan regeringen beslutade att förtydliga vad som gäller
kring personal dygnet runt på särskilda boendeformer. Det pågår ett
ambitiöst arbete runt om i kommunerna, där bland annat Sveriges Kommuner
och Landsting spelar en viktig roll. Det är ett bra och viktigt arbete som jag
följer och kommer att fortsätta följa med stort intresse. Samtidigt vill jag
betona att problemen på intet sätt är nya, de diskuterades i många år innan
regeringsbeslutet förra året, och att det är otroligt viktigt att vi också ser
konkreta resultat.

Det finns skäl att påminna om varför det här är viktigt och varför vi måste
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fortsätta att både uppröras och agera. Självklart ska de lagar och regelverk vi
har alltid följas, det är inget frivilligt arbete. Men vi ska också påminna oss
att vi har de lagar och regelverk vi har för äldreomsorgen handlar om hur
samhället ska vara för dig och mig.

Var och en av oss ska kunna vara trygga med att när vi själva behöver
äldreomsorg ska den finnas där och den ska vara av hög kvalitet. Men många
av oss är även berörda indirekt, som anhöriga. Om våra föräldrar exempelvis
får demens och behöver bo på ett demensboende ska vi som anhöriga kunna
sova tryggt i vetskap om att de får omsorg de behöver och har rätt till.

Frågan om nätter på äldreboenden handlar inte bara om minnessjukdomar,
men det är en viktig del. Demens är speciellt, och den som har sjukdomen
behöver särskilt stöd genom omsorgen. Jag är stolt över att vi under de
senaste 20 åren i Sverige gjort många viktiga insatser för att få bort
tvångsåtgärder och bli ett mer demensvänligt samhälle. Senare i vår kommer
jag att ta emot underlag för en nationell strategi kring demens, vilket kommer
vara ett viktigt nytt steg för svensk äldrepolitik.

Det är drygt 160 000 personer i Sverige som har demens idag och de
kommande åren förväntas det blir ytterligare 100 000. Frågor som rör
demens, inklusive den om personal nattetid, kommer inte bli mindre viktiga
framöver. Tvärtom. Det arbete vi gör nu för att komma tillrätta med
problemen är viktiga idag, men de är också avgörande för våra möjligheter
att möta framtidens behov.

Regeringen investerar nu två miljarder om året för mer personal i
äldreomsorgen. Under hösten 2016 mottog vi de två första utvärderingarna
av dessa bemanningsmiljarder och det visar på goda resultat. Enligt
Socialstyrelsen motsvarar det ungefär 5 000 nya tjänster i äldreomsorgen och
enligt Statskontoret är satsningen i huvudsak ändamålsenlig. I många
kommuner görs just nu ett viktigt utvecklingsarbete inom äldreomsorgen,
inte minst kring att fler ska kunna jobba heltid.

Mycket görs men mycket återstår. Att vår välfärd ständigt utvecklas och
förbättras är det som gör den svenska modellen så stark. Kvaliteten i den
svenska äldreomsorgen ska vara hög. Det gäller också nattetid. På de flesta
boenden fungerar det, men det ska gälla överallt. Innan det gör det får vi
aldrig nöja oss.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister





Debattartikel från Socialdepartementet

Regnér: Äldrebostadsbristen får
inte bli en plånboksfråga
Publicerad 06 februari 2017 Uppdaterad 06 februari 2017

Debattartikel i Dagens Arena den 5 februari 2017.
Äldrebostadsbristen i många svenska kommuner kräver
investeringar i både personal och platser. En ny
boendeform för äldre kan vara en lösning, skriver barn-
äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
En äldrepolitik som säkerställer att tillgången till äldreomsorg är en fråga om
dina behov och rättigheter, inte storleken på din plånbok, handlar både om
klass och om kön.

En äldreomsorg med goda villkor för personalen är en stor fråga för både
jämlikhet och jämställdhet.

Äldreomsorgen fungerar ofta bra i kommunerna. Det är viktigt att säga.
Samtidigt finns en rad utmaningar som regeringen arbetar med på olika sätt,
inte minst genom de budgetsatsningar som genomförs med stöd av
Vänsterpartiet. Ett par av de viktigaste rör fler boenden och mer personal.

Antalet tillgängliga platser på särskilda boenden har kontinuerligt minskat de
senaste tio åren, samtidigt som antalet äldre givetvis ökar i antal. Många
svenska kommuner har äldrebostadsbrist.

Det handlar både om brist på klassiska boenden och om att det är brist på så
kallade mellanboendeformer och på andra tillgängliga bostäder. Bristen
bidrar till att vem som kan eller inte kan flytta till ett seniorboende när det
behövs kan vara en plånboksfråga. Därför har regeringen infört ett nytt
investeringsstöd för äldreboenden och andra former såsom seniorboenden
eller trygghetsboenden och vi tittar nu vidare på möjligheten att kunna
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koppla detta till hyresnivåer.

När äldreomsorgen inte räcker till eller när biståndsbedömningar blir allt för
tidskrävande är det ofta de anhöriga som får axla ansvaret. Ett visst mått av
anhörigomsorg finns säkert på frivillig basis, men den ofrivilliga
anhörigomsorgen skapar både stress och press.

Det kan göra det svårt att jobba heltid, ha effekter på privatekonomi och få
negativa konsekvenser för den egna hälsan. En annan aspekt av det, som vi
pratar mindre om, är att det inte är säkert att jag när jag blir äldre mår bra av
att hamna i en sådan beroendeställning gentemot mina barn eller min partner.

Möjligheten till självständighet slutar ju inte vara viktig för att vi blir äldre.

Det är bland annat mot den bakgrunden som regeringen mellan 2015 och
2018 investerar sju miljarder i mer personal i äldreomsorgen, utöver de
investeringar som görs i fler boenden.

Mer personal och fler boenden är en nyckelfråga för att se till att se till att
äldreomsorgen klarar sitt uppdrag.

Personalen är a och o för att den äldre som behöver omsorg ska få det av
hög kvalitet. Vi måste därför öka attraktiviteten för att locka fler till att jobba
inom äldreomsorgen.

De investeringar vi gör i äldreomsorgen är, tillsammans med de satsningar
som görs genom exempelvis välfärdsmiljarderna och investeringar i sänkt
pensionärsskatt, viktiga steg mot en jämställdhet och jämlikhet. Men vi
måste göra mer än så för att utveckla den svenska modellen.

Vi behöver titta på en ny boendeform anpassad för de personer som inte har
behov av vård- och omsorgsboende men som ändå behöver något annat än
till exempel hemtjänst i hemmet. Vi behöver också se på möjligheten att
förändra lagen för att möjliggöra det som kalls förenklade
biståndsbedömningar. Vi behöver se till att många fler väljer att utbilda sig
till undersköterskor, genom att exempelvis ge förutsättningar för en god
arbetsmiljö med tillräckligt många kollegor.

Sist men inte minst måste vi på alla nivåer verka för jämställdhet och
jämlikhet också innan den dag vi når pensionsåldern. De villkor vi har på
jobbet spelar förstås roll också efter att vi slutat jobba. De påverkar vår
pension, vår hälsa på äldre dagar och vår självständighet. Ett jämställt och
jämlikt samhälle innan pensionen är det bästa receptet på jämställdhet och



jämlikhet efter pensionen.

Åsa Regnér 
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Regnér: Kommuner måste
behandla barnen lika
Publicerad 06 februari 2017 Uppdaterad 06 februari 2017

Debattartikel i Aftonbladet, 4 februari 2017. Inget barn
oavsett bakgrund ska vara, behandlas eller betraktas
som gift, skriver barnminister Åsa Regnér.
Barnäktenskap är till för att kontrollera och begränsa flickors liv och
sexualitet. Det kan vi inte acceptera. Jämställdhetspolitiken i Sverige måste
omfatta alla. Det är inte tillåtet att ingå barnäktenskap enligt svensk lag. Jag
vill inte att något barn oavsett bakgrund ska vara, behandlas eller betraktas
som gift. En översyn av lagstiftningen förbereds nu på Justitiedepartementet.
Jag och Morgan Johansson bjuder in övriga riksdagspartier förutom
Sverigedemokraterna för ett möte den 17 februari för att diskutera
lagstiftningen och berörda myndigheters arbete kring barnäktenskap.

Det ligger inom mitt ansvarsområde att säkerställa att socialtjänstens och
andra myndigheters hantering av dessa barn, främst flickor, görs på ett sätt
så att deras rättigheter tillgodoses och att de får det stöd de behöver. Jag har
träffat SKL:s ordförande för att prata om dessa frågor och kommer göra det
igen och jag har redan träffat Migrationsverkets t.f. generaldirektör och haft
samtal om hur de arbetar för att säkerställa ett barn- och
jämställdhetsperspektiv i sitt arbete. Vi har även tät dialog med
Socialstyrelsen.

Det brister i likvärdigheten över landet när det gäller socialtjänstens skydd
mot barnäktenskap. Kommunerna tolkar socialtjänstlagen och
barnkonventionen väldigt olika. En del kommuner låter flickor bo med sina
vuxna män medan t.ex. Göteborgs stad alltid separerar ett barn som uppges
vara gift från sin man. Det ska inte spela någon roll vilken kommun barnet
bor i, bedömningar ska göras likvärdigt. Barn som kommer till Sverige utan
vårdnadshavare ska betraktas som ensamkommande och erbjudas det stöd
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och de rättigheter det för med sig, även om barnet uppges vara gift. Vi
behöver förtydliga vad som gäller och öka kunskapen hos myndigheter och
kommuner för att skydda barn och ge dem möjligheten till ett självständigt
liv.

Åtgärder som har vidtagits är:

Länsstyrelsen i Östergötland har i uppdrag att stödja kommunerna med
kunskap när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck, däribland
barnäktenskap.Jag har gett Barnombudsmannen i uppdrag att stödja
myndigheter, kommuner och landsting i arbetet med att säkerställa
tillämpningen av barnets rättigheter som en del i ett nationellt
kunskapslyft.Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot flickor och kvinnor i vilken vi
avsätter 900 miljoner kronor för insatser.Vi ändrar i examensordningarna så
att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ingår i
utbildningar för relevanta yrkesgrupper.

Jag bjuder in till en nationell samling den 14 februari mot hedersrelaterat
våld och förtryck.Socialstyrelsen har tagit fram en handbok om
socialtjänstens handläggning av ärenden om ensamkommande barn och
inrättar ett nationellt kunskapscenter för frågor om ensamkommande barn.
Regeringen har en handlingsplan till skydd för barn mot människohandel,
exploatering och sexuella övergrepp.Regeringen gör en miljardsatsning för
att förstärka den sociala barn- och ungdomsvårdens bemanning och kvalitet.

Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i för alla barn. Jag kommer
aldrig att acceptera att samhället blundar för att barn fråntas sina rättigheter
att själv välja hur de vill utbilda sig, med vem de vill ha en kärleksrelation
och hur de ska forma sina liv som vuxna. De ska ha en barndom och en
ungdomstid där de har tryggheten att leva fria från förtryck och det ska våra
åtgärder säkerställa.

Åsa Regnér
Barn-, äldre och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Nu satsar vi på att få med fler män
i jämställdhetsarbetet
Publicerad 20 januari 2017 Uppdaterad 20 januari 2017

Debattartikel i Svenska Dagbladet den 20 januari 2017.
Mäns och pojkars delaktighet är en förutsättning för att
vi ska nå det jämställda samhället. Destruktiva och
begränsande normer för manlighet drabbar både
kvinnor och män. Därför gör regeringen och Sveriges
Kommuner och Landsting en gemensam satsning på att
stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och
pojkar.
Det händer något nu. Genom internationella och nationella kampanjer och
lokala initiativ har män börjat ta ansvar för jämställdhetsarbetet. FN:s He for
she och antivåldskampanjen White Ribbon går hand i hand med svenska
Fatta man som vill ge pojkar och män chansen att utveckla en mer jämställd
manlighet. Organisationen MÄN verkar både i Sverige och genom
internationella MenEngage för att ge män en plattform i jämställdhetsarbetet.
Som en direkt reaktion på det senaste årets uppmärksamhet kring sexuellt
våld mot unga kvinnor träffas allt fler män för att prata om föreställningar
och förväntningar på manlighet.

Alla dessa initiativ, stora som små, förenas av en bärande idé: Vi kan bättre
än så här. Män har ett ansvar för att bidra till en jämställd värld – av
solidaritet med kvinnor, för sin egen skull men också av solidaritet med män
som far illa av destruktiva och begränsande normer.

Under 2015 och 2016 har SKL och regeringen tillsammans genomfört en
särskild satsning på att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män,
pojkar och maskulinitetsfrågor. Genom satsningen har bland annat ett 15-tal
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olika verksamheter fått möjlighet att sprida metoder för att jobba med män
och jämställdhet inom olika områden. Några exempel:

Landstinget i Värmland har utbildat personal på HVB-hem för att prata
om sex och samlevnad med ensamkommande pojkar och flickor.
Mottagningen för unga män i Göteborg har utvecklat ett arbetssätt som
skapar förutsättningar för att ge fler unga män möjlighet att söka hjälp i
frågor om sexualitet, relationer och psykisk hälsa.
Västerås – en av flera kommuner i projektet En kommun fri från våld –
har fått medel för att sprida sitt arbetssätt, där olika delar av kommunen
samverkar för att förebygga våld, bland annat genom utbildningar i
skolan där elever lär sig att sätta stopp för lindrigt våld – innan det har
blivit grovt.
I Katrineholm kunde Järvenskolan Tallås sprida sitt sätt att arbeta med
normkritik för ökad trygghet, arbetsro och bättre studieresultat för
killarna, till andra skolor.

En kartläggning av arbetet med män och jämställdhet som gjordes inom
satsningen visar att det finns ett starkt intresse för frågan i kommuner och
landsting, och ett stort behov av kunskap, inte minst möjligheten att lära av
varandra.

En grundläggande princip i regeringens jämställdhetspolitik är att mäns och
pojkars delaktighet är en förutsättning för ett jämställt samhälle. Inom vård,
skola och omsorg märks de negativa konsekvenserna av destruktiva och
begränsande uppfattningar om manlighet. Som arbetsgivarorganisation har
SKL ett intresse av att kunna locka fler män till välfärdsyrken – det är ett
måste för att vi ska klara vårt välfärdsuppdrag under de kommande
decennierna.

Det är därför med stor glädje som regeringen och SKL nu sluter en
överenskommelse för 2017 om en fortsatt satsning på män och jämställdhet.
Totalt omfattar överenskommelsen 8 miljoner kronor, varav 3 miljoner
kronor är öronmärkta för området psykisk hälsa.

Det övergripande målet för överenskommelsen är att bidra till
förverkligandet av det nationella jämställdhetspolitiska målet: kvinnor och
män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Överenskommelse bidrar genom att öka mäns och pojkars delaktighet i
jämställdhetsarbetet, samt att ge frågor om normer för manlighet och mäns
och pojkars livsvillkor en tydligare plats i det jämställdhetsarbete som drivs



av eller får stöd från kommuner och landsting.

Satsningen fokuserar på tre områden: våldsförebyggande arbete samt de två
nya jämställdhetspolitiska delmålen hälsa och utbildning. Det är områden där
vi ser tydliga kopplingar mellan normer för manlighet och utmaningar för
både kvinnor och män. Normer som säger att killar får status genom att
använda våld. Normer som säger att det inte är coolt för killar att plugga.
Som säger att svaghet är omanligt – vilket bidrar till att män inte söker vård
förrän de är allvarligt sjuka. Flera av de dödsorsaker som är vanligare bland
män än bland kvinnor kan relateras till orsaker som går att undvika, till
exempel risktagande, våldsanvändning och hög alkoholkonsumtion.

Svensk jämställdhetspolitik är till för alla och ska komma alla till del.
Ojämställdhet är ett resultat av normer och strukturer som upprätthålls av
både kvinnor och män. Alltså måste ett jämställdhetsarbete inkludera även
män. Svårare än så är det inte.

Åsa Regner, Barn-, äldre och jämställdhetsminister
Lena Micko, Ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

 



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Den som har ett
faktiskt behov av stöd ska få det
Publicerad 29 november 2016 Uppdaterad 29 november 2016

Debattartikel i Dagens Nyheter, 29 november 2016.
Regeringen tydliggör mål. Redan nu, innan utredningen
om LSS är klar, kommer regeringen att lämna förslag
på områden som skapat oro och svårigheter för
personer med funktionsnedsättning. Med de här
åtgärderna vill vi komma tillrätta med problem och få
underlag kring eventuella ytterligare förändringar,
skriver Åsa Regnér, ansvarig minister.
Lagstiftningarna om stöd och service till vissa personer med
funktionsnedsättning (LSS) och assistansersättningen är viktiga lagstiftningar
som har ambitionen att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva
sina liv i delaktighet och självständighet. Det är rättighetslagar som förbättrat
och förbättrar livet för tusentals människor i vårt land.

För att regelverken ska leva upp till sina ambitioner behöver de moderniseras
och förbättras. Därför har regeringen också tillsatt en större statlig utredning,
men redan nu agerar regeringen och kommer att lämna förslag på områden
som skapat oro och svårigheter för personer med funktionsnedsättning. Det
handlar bland annat om:

- Regeringen tydliggör målet i regleringsbrevet inför nästa år.

- Regeringen avser att lägga fram ett lagförslag för att det förhöjda
timbeloppet ska kunna variera över en längre period än en månad.

De senaste tio åren har kostnaderna för assistansersättningen nästan
fördubblats; från 16 till 30 miljarder kronor och antalet timmar som man får
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hjälp har i genomsnitt ökat från 103 till 127 timmar per vecka. Enligt de
aktuella prognoserna kommer staten om några år att lägga ytterligare drygt 3
miljarder kronor varje år jämfört med 2015. Antalet timmar per vecka som
brukare i genomsnitt får hjälp förväntas fortsätta att öka. Samtidigt finns en
oro för att förändringar ska leda till försämringar.

Regeringen gav Försäkringskassan ett mål för 2016, där en formulering löd
att myndigheten ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar. Det
har aldrig varit fråga om att minska antalet timmar för personer som har rätt
till dem, utan om att medel ska användas såsom det var avsett.

Vi vet att assistansersättningens utformning innehåller drivkrafter för bolag
att öka antalet timmar. I den statliga om assistansersättningens kostnader
(SOU 2012:6) pekade de på problem med att medel används till annat än vad
som var avsett och på att de ekonomiska drivkrafterna i ersättningssystemet
kan leda till överutnyttjande. Enligt Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF
rapport 2015:9) gör många bolag vinst på varje beviljad timme.

Andelen privata bolagen har stadigt ökat och utgör idag 65 % av anordnarna.
Idag finns det hela 1000 bolag på 16 000 assistansanvändare. Det säger
något om att det är en marknad med förväntad lönsamhet. De vinstdrivande
krafterna i kombination med den snabba ökningen av beviljade timmar
riskerar att på sikt skada reformens hållbarhet. Det finns ett stort behov av
att säkerställa att ökning av timmar och kostnader motsvarar ökande behov
och inte används till annat. Vi ska veta att medel används såsom det är
avsett.

Att denna viktiga ambition har misstolkats är olyckligt, och därför kommer
regeringen att tydliggöra målet i Försäkringskassans regleringsbrev inför
nästa år. Arbetet för likvärdighet, rättssäkerhet och en hållbar timutveckling
är fortsatt högt prioriterat. Den som har ett faktiskt behov av stöd ska
givetvis få det.

Att antalet timmar per person inom assistansersättningen fortsätter att öka i
snabb takt är mot bakgrund av ovanstående en utmaning som består. Vi
måste också agera på andra sätt:

En annan stor fråga inom assistansersättningen är det förhöjda beloppet som
vissa assistansanvändare med stora behov har rätt till. I oktober i år övergick
Försäkringskassan till efterskottsbetalningar av assistansersättningen istället
för förskott. Det har för de med så kallat förhöjt belopp inneburit det
förhöjda beloppet nu fastställs månadsvis. I praktiken innebär det ibland



svårigheter att få livet att gå ihop för den här gruppen. De kan behöva kunna
disponera ersättningen med det förhöjda beloppet över en längre period för
att exempelvis få storhelger som jul och nyår att gå ihop.

Regeringen avser därför att lägga fram ett lagförslag för att det förhöjda
timbeloppet ska kunna variera över en längre period än en månad. Det är ett
förslag som förenklar vardagen för assistansanvändare med förhöjt belopp.

Inga lagändringar om rätt till assistans

Regeringen har inte föreslagit några lagförändringar som förändrar rätten till
assistanersättningen eller LSS. Däremot har det kommit domar som påverkar
tillämpningen av dagens bestämmelser. Det är vårt ansvar att följa vilka
konsekvenserna av dessa domar blir för personer med assistansersättning
eller kommunal personlig assistans. I vårt land ska inte den med stora behov
stå utan stöd eller hamna mellan stolarna.

I slutet av 2015 gav vi Inspektionen för Socialförsäkringen att titta särskilt på
begreppet egenvård inom assistansersättningen, ett uppdrag de ska redovisa
nu i december. Men utvecklingen gör att det ändå finns behov av ytterligare
uppdrag:

- Det stöd som lämnas av kommuner till personer med
funktionsnedsättningar som har behov av hjälp med genomförande av
egenvårdsinsatser ska kartläggas.

- Inspektionen för vård och omsorg får ett uppdrag för att utveckla tillsynen
och tillståndsprövningen för aktörer inom LSS och assistansen. Det är ett
viktigt uppdrag för att säkerställa kvaliteten för de personer som behöver
stöden.

- En avgörande fråga är de privata vinstdrivande bolagen på
assistansmarknaden. Flera rapporter har pekat på att de har starka
ekonomiska drivkrafter att pressa upp antalet timmar per person (exempelvis
ISF 2015:9, Försäkringskassan 2015:13). Det är en central fråga för
regeringen och ingår i den statliga utredningen, men vi kommer också att ge
ett uppdrag för att kartlägga och analysera marknadens aktörer och
exempelvis brister i marknads- och konkurrensförhållande och hur
assistansersättningens konstruktion påverkar lönsamhetsutvecklingen. Inom
ramen för utredningen "Organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet
mot välfärden" vet vi att det kommer förslag som avsevärt stärker samhällets
förmåga att förebygga, upptäcka och beivra brott mot välfärden. Dessa



förslag kommer också att ta sikte på när företagsformen används i kriminella
syften.

Med de här åtgärderna vill vi komma tillrätta med problem och få underlag
kring eventuella ytterligare förändringar. Vi har också lyssnat på debatten. Vi
behöver utveckla LSS och assistansersättningen, för att det ska bli hållbara
och ändamålsenliga lagstiftningar. Vi accepterar inte att skattemedel används
på fel sätt och är måna om att rätt person ska få rätt insats.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Bolagen gör vinst på
assistanstimmarna
Publicerad 05 november 2016 Uppdaterad 07 november 2016

Debattartikel i Expressen den 5 november 2016.
Kostnaderna för assistansersättningen har fördubblats
på tio år utan att antalet brukare har ökat på samma
sätt. Vi måste veta att medel används som det var
avsett, skriver Åsa Regnér, ansvarig minister för
regeringens funktionshinderspolitik.
För många människor med funktionsnedsättningar och deras anhöriga har
Lagen som stöd och service (LSS) och assistansersättningen inneburit en
ökad frihet. Det är en viktig reform som regeringen står bakom.

Samtidigt brister lagarna på flera punkter, de har blivit ålderdomliga och det
går på goda grunder att ifrågasätta om de verkligen lever upp till sina
ambitioner. En fråga som ofta lyfts är att det stöd en person får inte är
likvärdigt över landet: Trots att rättigheterna är individuella kan det skilja sig
mycket åt beroende på var du bor. En annan är själva insatserna. Sedan
länge minskar exempelvis insatsen ledsagning, trots att det inte skett några
förändringar i lagen. Det oroar mig.

Vi måste veta att medel används såsom det var avsett. Kostnaderna för
assistansersättningen har fördubblats på tio år till 30 miljarder, utan att
antalet brukare har ökat på samma sätt.

Det finns flera skäl till detta. Ett skäl är som flera rapporter pekat på är
möjligheten att göra vinst på varje beviljad timme. Många bolag gör, enligt
Inspektionen för socialförsäkringen 2015, vinst på varje timme. Den statliga
utredningen om assistansersättningen från 2012 visade att mer medel än vad
som är avsett används till så kallade övriga kostnader, exempelvis reklam,
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konsulter och vinster. En annan statlig utredning från 2014 beskriver att
timschablonen sedan 2009 har blivit högre än vad som motiverats av
kostnads- och löneutvecklingen och att utformningen av
assistansersättningen innehåller drivkrafter, både för den assistansberättigade
och för anordnarna, att öka antalet beviljade timmar.

Dessa drivkrafter utövar en press uppåt på det antal timmar
assistansersättning som beviljas. Därför behövs ett ständigt arbete för att
säkerställa att pengarna används ändamålsenligt. Medlen ska användas
såsom det var avsett, inget annat är acceptabelt. Vi behöver både en
långsiktig översyn av lagen och åtgärder här och nu för att säkerställa en god
kvalitet och rättstillämpning inom assistansen.

De senaste månaderna har vi i medierna kunnat se en rad artiklar och inslag
med personer som fått minskad assistans. Jag får också brev och samtal från
människor som är oroliga. Det är inte svårt för mig att förstå att många
människor och familjer kämpar hårt för att få sin vardag att gå ihop.
Rättigheterna i LSS är lika starka i dag som i går. Regeringen har inte gjort
några förändringar i lagen. Jag får frågan om regleringsbrevet som regeringen
gett Försäkringskassan, där det står att de ska bidra till att bryta den kraftiga
ökningen av antalet timmar, skulle inskränka människors rätt. Så är det inte.

Regleringsbrevets mål handlar om att få en mer rättssäker och likvärdig
handläggning över landet. Det står tydligt att rätt person ska få rätt insats. Ett
regleringsbrev kan aldrig förändra lagen.

Men när det kommer prejudicerande domar är myndigheterna skyldiga att
implementera dem. Som regering styr vi inte det. Däremot ska vi alltid följa
utvecklingen av våra välfärdssystem och om det behövs lagändringar kan vi
föreslå det. Under 2016 genomförs en analys av just begreppet egenvård
inom assistansen, en fråga som varit mycket diskuterad medialt de senaste
månaderna. I december kommer Inspektionen för socialförsäkringen att
presentera det uppdraget för regeringen. Utöver det genomförs just nu en
utredning som ska se över lagen i sin helhet för att få mer träffsäkra insatser
och en moderniserad och bättre politik för människors delaktighet.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet, Utrikesdepartementet

Varning för »sex workers«-lobbyn
Publicerad 18 oktober 2016 Uppdaterad 18 oktober 2016

Debattartikel i Dagens arena den 18 oktober 2016.
Starka ekonomiska krafter bedriver tuff lobbying för
normalisering, avreglering och legalisering av
prostitution, skriver Margot Wallström, utrikesminister,
Åsa Regnér, jämställdhetsminister och Per-Anders
Sunesson, ambassadör mot människohandel.
I dag är det EU:s dag mot trafficking och i Sverige väljer vi att tala om
prostitution och människohandel. Enligt FN är cirka 2,5 miljoner människor
runt om i världen insnärjda i det globala nätet av människohandel vid varje
given tidpunkt. Uppskattningsvis förflyttas 800 000 kvinnor och barn över en
internationell gräns varje år.

Vi är stolta över att Sverige var det första land i världen som införde ett
förbud mot köp av sexuella tjänster. I januari 1999 blev det kriminellt att
köpa sex – men inte att sälja. Syftet med att ha en sådan lag är att sätta fokus
på efterfrågan. Sexköp är ett brott, inte ett misstag, en åsikt eller en attityd.
Det är glädjande att flera länder har valt att följa Sveriges exempel, nu senast
Frankrike.

Vi lever i en tid där starka ekonomiska krafter och kriminella nätverk ingår
allianser och bedriver tuff lobbying för normalisering, avreglering och
legalisering av prostitution och människohandel. Det handlar om en industri
som årligen omsätter uppskattningsvis 32 miljarder dollar. Just nu pågår
också en global diskussion om huruvida prostitution bör ses som ett yrke.
Den internationella lobby som förespråkar legaliserad prostitution vill
komma bort från begreppet "prostitution", som har negativ klang och
betydelse. I ställer förespråkar termen "sex workers" som kan innefatta
många olika saker: sälja sex, spela in porrfilm, striptease, och driva bordell.
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Men det är begreppet "prostitution" som finns med i olika internationella
avtal och rättsakter, vilket innebär att de stater som har ratificerat en text
också är skyldiga att arbeta mot prostitution. För att motverka den här
begreppsförskjutningen, som är en del i arbetet mot prostitution och
människohandel, är det avgörande att Sverige gör sin röst hörd. Grundfrågan
handlar om ett skoningslöst utnyttjande av framför allt kvinnor och flickor
som köps och säljs och män som köper. Sveriges hållning är glasklar: Vi vill
inte ha ett samhälle med kvinnor och flickor utställda i skyltfönster som
vilken handelsvara som helst. Alla som utnyttjas är offer, oavsett
könstillhörighet.

Arbetet mot prostitution och människohandel är en viktig uppgift för en
feministisk regering och en självklar del av den svenska modellen. Dock ser
vi en utveckling där handel med människor bedrivs i ökande takt över
länders gränser. Därför har regeringen valt att inrättat en särskild
ambassadörstjänst för att intensifiera och koordinera insatserna mot
människohandel. Det är en viktig politisk signal som understryker att Sverige
trappar upp sitt arbete mot den orättfärdiga exploateringen av människor.
Pågående krig och konflikter, och den migration som följer, har förvärrat
situationen för många kvinnor och flickor, män och pojkar som löper risk att
utnyttjas och fara illa.

Inrättandet av ambassadörstjänsten förstärker Sveriges profil som en
framstående försvarare av de mänskliga rättigheterna. Arbetet mot
människohandel omfattar alla former av människohandel, det vill säga
människohandel för sexuella ändamål, handel för arbetskraftsexploatering
och handel för tagande av mänskliga organ.

Ambassadören har under de månader som gått sedan han utnämndes deltagit
i ett stort antal internationella sammankomster samt träffat företrädare för
olika regeringar och internationella organisationer. Det har förts upprepade
samtal med företrädare för Frankrikes regering om strategiskt samarbete för
att påverka fler länder att förbjuda köp av sex. Ambassadörens arbete
bedrivs på bred front och i nära samarbete med svenska ambassader, bland
annat i Asien.

Att regeringens arbete för de här frågorna intensifieras märks även på andra
sätt. Nyligen antog regeringen en uppdaterad handlingsplan till skydd för
barn mot människohandel och sexuella övergrepp. Handlingsplanen omfattar
åtgärder för att förebygga, skydda och stödja barn och effektivt lagföra
gärningsmän.



Vidare har alla länsstyrelser sedan tidigare i uppdrag att på regional nivå
arbeta för att motverka mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och
förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Detta
arbete har intensifierats.

Länsstyrelsen i Stockholm har särskilt i uppdrag att nationellt samordna
arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Just i dag
lanserar också Länsstyrelsen i Stockholm en kampanj med namnet "Du
avgör". Kampanjen handlar om attitydpåverkan mot att köpa sex. Insatserna
behövs dessvärre eftersom oroande rapporter från polisen redogör för att
sexköp går nedåt i åldrarna, samt att det fortfarande finns vuxna män som
tycker att "det är ok" att utnyttja utsatta kvinnor och barns situation.

Men arbetet intensifieras också på global nivå. Varje vår träffas världens
länder i New York för att följa upp arbetet med kvinnokonventionen The
Commission on the Status of Women (CSW). År 2017 bjuder Sverige in till
ett särskilt möte där den svenska sexköpslagen kommer att presenteras och
diskuteras.

Detta är endast en del av de insatser som regeringen gör nationellt och
globalt. Att motverka efterfrågan har varit regeringens utgångspunkt sedan
antagande av sexköpslagen för 17 år sedan. Konceptet har visat sig vara
framgångsrikt. Andelen som uppger att man köper sex ökar inte och det finns
ett stort stöd för lagen bland medborgarna. Inom kort presenteras en
nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor där förebyggande arbete
prioriteras. Strategin innehåller även förslag på hur arbetet mot prostitution
och människohandel för sexuella ändamål kan förbättras.

Sverige har en feministisk regering som bedriver en feministisk utrikespolitik.
För oss är alla insatser som leder till ökad jämställdhet av vikt. Arbetet mot
prostitution och människohandel är därmed en del av arbetet för mänskliga
rättigheter – och för människovärdet.

Margot Wallström, utrikesminister

Åsa Regnér, jämställdhetsminister

Per-Anders Sunesson, ambassadör mot människohandel



Debattartikel från Socialdepartementet

Regnér: Nej, vi skär inte ned på
assistansen
Publicerad 14 oktober 2016 Uppdaterad 14 oktober 2016

Debattartikel i Svenska Dagbladet, 13 oktober 2016.
Det är fel att skrämma människor så att de tror att det
pågår nedskärningar inom assistansersättning. Så är
inte fallet. Utvecklingen är den motsatta, skriver Åsa
Regnér, ansvarig minister för regeringens
funktionshinderspolitik.
Jag har fått flera mail och samtal från personer som tror att regeringen skär
ner i både den statliga assistansersättningen och i insatserna i
Lagstiftningarna Lagen för stöd och service (LSS). Dessa lagstiftningar är
komplexa och viktiga rättighetslagar och är stora frihetsreformer för
personer med funktionsnedsättning. De börjar bli ganska gamla och under
årens lopp har flera domar under lång tid förändrat vem som har rätt till vad.
Det skapar oro, frustration och ibland svåra livssituationer för människor.
Det är ett av skälen till att den här regeringen tillsatt en utredning som ska se
över de båda lagstiftningarna. Vi vill ha mer träffsäkra och likvärdiga insatser
som faktiskt möjliggör den delaktighet i samhällslivet som var
grundintentionen med de båda lagstiftningarna. Vi vill stärka både
barnrättsperspektivet och jämställdheten i båda systemen. Vi vill ha en
långsiktigt hållbar kostnadsutveckling, inte minst inom assistansersättningen
där kostnaderna de senaste tio åren har ökat markant utan att antalet
personer blivit fler i samma utsträckning. Just diskussionen kring kostnader
skapar mycket oro bland människor.

För varje person som inte får det stöd hon eller han behöver uppstår en
krissituation. Bristen på träffsäkerhet i våra system är viktig och vi måste
hitta bättre vägar att säkerställa att den som behöver stöd får det
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Samtidigt är det viktigt att vi håller oss till fakta när vi talar om system som
är livsavgörande för människor. När vi talar om en kris eller nedskärningar i
assistansen så tror väldigt många människor att generositeten i våra system
minskat, att vi ger mindre resurser till assistansersättningen och LSS än
tidigare. Så är det inte.

Å ena sidan ökar totalt sett antalet personer som får insatser inom de två
systemen LSS och assistansersättning. Å andra sidan finns det en del insatser
som minskar i omfång. Jag är den första att skriva under på att både LSS och
assistansersättningen har brister som vi behöver komma till rätta med, men vi
ska också vara noga med att beskriva den utveckling som sker korrekt. Det
är komplext och därför är den här artikeln full av ovanligt många siffror, men
jag tror att det behövs för att inte skapa ytterligare missuppfattningar.

Allt fler får stöd enligt LSS, inklusive kommunal personlig assistans. I
oktober 2014 lämnades 114 800 insatser till 67 400 personer. Mellan 2010-
2015 har insatserna ökat med 9 procent och kostnaderna har stigit med 11
procent i fasta priser för samma period. 2014 gick ca 1,5 procent av BNP till
personer med funktionsnedsättning inom kommunalverksamhet.
Motavarande för 2010 var 1,3 procent.

Vad gäller den statliga assistansersättningen, det stöd som ofta debatteras,
kan konstateras att antalet timmar fortsätter att öka både för nybeviljade och
för dem som redan har ersättning, samt att antalet brukare ligger kvar på
ungefär samma nivå. Det går generellt upp och ner något mellan åren, men
trenden är att det ligger kvar på ungefär samma antal personer.

Den övervägande majoriteten av de personer som lämnar insatsen
assistansersättning gör det på grund av att de avlider. Ett annat skäl är att det
finns de som flyttar till äldreboende eller gruppboende. Varje år är det också
ett antal personer som lämnar ersättningen eftersom de inte längre bedöms
ha ett behov av assistans för grundläggande behov på minst 20 timmar per
vecka, vilket är ett av grundkraven för rätten till ersättningen. Denna andel
är mindre än 1 procent av mottagarna, och antalet har de senaste åren
minskat. 2015 var antalet indragningar ca 150 stycken och motsvarande
siffra för 2012-2013 var cirka 280 per år.

En del av dem som lämnar den statliga assistansersättningen får då istället
den kommunala insatsen personlig assistans. Antalet personer med
kommunal personlig assistans har ökat med 15 procent sedan 2010. Även
antalet timmar ökar. 2010 hade 64 procent över 20 timmar per vecka, år
2014 hade andelen stigit till 76 procent.



För 2016 har vi ännu inga fullständiga siffror eftersom året inte är slut än
men vi kan se att andelen som beviljas statlig assistansersättning tycks
minska något. Den utvecklingen kommer vi att följa mycket noga de här
kommande månaderna.

Jag vet att det finns många brukare och anhöriga som har fått minskat stöd
eller som är rädda för att få det. Jag vet också att det finns brister i våra
system som vi behöver åtgärda både för att inte människor med stora behov
ska lämnas utan samhällets stöd och för att få en långsiktigt hållbar
kostnadsutveckling. Det behövs för att få LSS och assistansersättningen att
leva upp till sina ambitioner om rättigheter, frihet och delaktighet. Jag vill
gärna föra den diskussionen, men låt oss göra det utan att skrämma
människor med bilder av minskade resurser i en tid när utvecklingen är den
motsatta.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

"Vi måste öka vårt fokus på
sexköparna"
Publicerad 12 oktober 2016 Uppdaterad 12 oktober 2016

Debattartikel i Dagens Samhälle den 12 oktober 2016.
Sexköp är inte ett misstag eller en personlig
inställningsfråga - det är ett brott. Arbetet mot
prostitution och människohandel är en viktig uppgift för
en feministisk regering samt en självklar del av det
svenska välfärdsbygget och den svenska modellen,
skriver jämställdhetsminister Åsa Regnér.
I morgon hålls en nationell heldagskonferens mot prostitution och
människohandel med fokus på efterfrågan. Jag kommer att närvara. För
arrangemanget står Länsstyrelsen i Stockholm, som har regeringens
nationella uppdrag att aktivt motverka sexköp.

Sverige var det första land i världen som införde ett förbud mot köp av
sexuella tjänster, något vi är stolta över.

Nu kommer signaler om att polisen upptäcker fler yngre köpare. Det är
tydligt att mer kunskap och information om den svenska sexköpslagen
behövs, också till nyanlända. Därför genomför Länsstyrelsen en kampanj
mot sexköp och sexhandeln i Sverige i syfte att påverka attityder och verka
förebyggande.

Självklart ska det aldrig gå att köpa en annan människa eller bedriva handel
med kroppar. Prostitution innebär exploatering av människor och befäster en
social över- och underordning som är skadlig för den enskilda men även för
samhället i stort. Vi vet att det är framför allt är kvinnor och flickor som köps
och säljs och att det är män som köper. Alla som utnyttjas är offer oavsett
könstillhörighet.
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Det var i januari 1999 som det blev det kriminellt att köpa sex men inte att
sälja. Vitsen med konstruktionen av lagen var fokus på efterfrågan. Nu är det
dags att tydligare börja tala om efterfrågan och sätta ljuset på dem som
köper.

Länsstyrelsens arbete riktas mot att sprida kunskap om sexköp i hela landet.
Arbetet kommer också att innebära att utveckla det regionala stödet riktat
mot sexköpare som idag finns i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och
Malmö.

Regeringen kommer inom kort även fatta beslut om en nationell strategi mot
mäns våld mot kvinnor, i strategin prioriteras förebyggande arbete och
innehåller även arbete mot prostitution och människohandel för sexuella
ändamål.

Från en situation där samhället främst har tagit hand om konsekvenserna av
mäns våld, vill regeringen nu fokusera på förebyggande åtgärder. För att
åstadkomma detta krävs en uppgörelse med manlighetsnormer som
rättfärdigar våld men även ett större engagemang och ansvar från pojkar och
män än tidigare.

Handel med människor bedrivs allt mer över länders gränser, därför har
regeringen inrättat en ambassadörstjänst för arbetet mot människohandel.
Det är en viktig politisk signal till världssamfundet att Sverige trappar upp
sina insatser mot exploatering av kvinnor och barn och fattiga och desperata
människor runt om i världen. Pågående krig och konflikter, och den
migration som följer, har förvärrat situationen för många kvinnor, flickor och
pojkar som löper risk att utnyttjas och fara illa.

Ambassadören ska förstärka Sveriges internationella profil som en
framstående försvarare av de mänskliga rättigheterna. Samtidigt kan tjänsten
bli ett viktigt instrument för konkreta insatser för att höja effektiviteten för
de internationella ansträngningarna och samarbetet.

Utredningen Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och
utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, har lämnat sitt förslag
och regeringen ska efter remiss ta ställning till förslagen.

Regeringen kommer aldrig att ge upp kampen mot prostitution och
människohandel!

Åsa Regnér



Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Nu trappar vi upp
arbetet mot våld mot kvinnor
Publicerad 11 oktober 2016 Uppdaterad 11 oktober 2016

Debattartikel i Dagens Arena, 11 oktober 2016.
Hedersrelaterat våld och förtryck är en form av
fundamentalistisk, social kontroll som aldrig kan
accepteras, skriver jämställdhetsminister Åsa Regnér.
I dag är det internationella Flickadagen. Flickor i Sverige ska självklart
kunna förvänta sig möjligheter till studier och rätten att forma sina egna liv.

Nyligen besökte jag olika organisationer på Järvafältet i Stockholm. Där
träffade jag representanter för Kibele, som organiserar kvinnor som
motsätter sig krafter som vill minska livsutrymmet och rörelsefriheten för
flickor och kvinnor. Detta sker på kaféer, torg och i allmänna
kommunikationer – i det offentliga rummet och i privatlivet, helt enkelt i
livet. Självpåtagna moralvakter, ofta män men även kvinnor. Detta märkliga
beteende ökar, enligt Kibeles medlemmar.

Regeringen förbereder en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor, som
bland annat rör frågor om våld i hederns namn och barnäktenskap. Inom
ramen för detta arbete träffar jag kontinuerligt representanter för kvinno-,
flick- och mansorganisationer. Den dialogen är viktig för att höra deras
åsikter om vad som behöver göras och deras bedömning av läget i landet när
det gäller mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt
annat förtryck av flickor och kvinnor. De bekräftar bilden. Inskränkningen
av kvinnors rörelsefrihet och tillgång till det offentliga rummet begränsas
alltmer i vissa områden.

Detta är inte det enda jämställdhetsproblemet vi har i Sverige. Vissa
debattörer uttrycker sig som om det vore fallet. Löneskillnader, sämre
arbetstider, mäns våld och mycket mer är fortfarande strukturella frågor vi
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måste ta itu med inom ramen för ett förstärkt jämställdhetsarbete i vårt land.

Icke desto mindre är hedersrelaterat våld och förtryck, som oftast drabbar
flickor och kvinnor, en fråga vi måste och ska prioritera. Det är en form av
fundamentalistisk, social kontroll som aldrig kan accepteras. Det tänker jag
och regeringen inte heller göra. Länsstyrelsen i Östergötland arbetar vidare
på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess
olika uttrycksformer som exempelvis barnäktenskap, tvångsäktenskap och
könsstympning av flickor och kvinnor. Regeringen har tagit initiativ till en
manual för utbildning av nyanlända unga i frågor om sexuella och
reproduktiva rättigheter i Sverige med fokus på unga män.

I den strategi mot mäns våld mot kvinnor som regeringen lägger fram under
hösten återkommer vi med åtgärder som stärker kvinnors ställning,
motarbetar machokultur, destruktiv maskulinitet och hederstänkande. Vi
kommer att sätta ett ökat fokus på mäns delaktighet men även ansvar.

Frågan måste hanteras inom olika politikområden. Det gäller att stärka
flickor och kvinnors självständighet och makt över sina egna liv.
Justitieministern har aviserat en översyn av lagstiftning runt barnäktenskap.
Energiministern Ibrahim Baylan har i sitt uppdrag om minskad segregation
satt ett ökat fokus på kvinnoorganisationers roll. Inom
arbetsmarknadspolitiken ska Arbetsförmedlingen självklart erbjuda
likvärdiga möjligheter till kvinnor som till män.

Regeringen kan göra mer, men vi kommer aldrig tillrätta med problemet utan
en intensiv och livlig samhällsdebatt, framförallt är dialogen med
organisationer för flickors och kvinnors rättigheter avgörande för mig. De är
experter på sin egen verklighet.

Jämställdhet ska gälla alla. Jag ser fram emot Flickadagen då jag tillsammans
med Flickaplattformen tänker lyssna på, men även lyfta unga flickor och
pojkars röster.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Lagen ska ses över – samhället
ska ge stöd
Publicerad 16 september 2016 Uppdaterad 16 september 2016

Replik på debattartikel i Aftonbladet, 16 september
2016.
Jag har läst den artikel Jonas Lundmark skrivit med anledning av
Försäkringskassans beslut om hans dotter. Jag har läst flera andra artiklar,
brev och inlägg på ungefär samma tema.Samhället ska ge stöd till de
individer som behöver stödet som mest. Nu verkar det som att samhället inte
räcker till för att göra det.

I många inlägg nämns också regeringens arbete för en hållbar
kostnadsutveckling. Assistanskostnaderna har dubblerats under det senaste
decenniet.

Regeringen är angelägen om att pengarna når till rätt ändamål. Det betyder
dock inte att personer med stora behov ska få mindre stöd i framtiden,
tvärtom förväntar regeringen att antalet assistanstimmar kommer öka även
kommande år. Ambitionen är dock att ökningen ska ske i en långsammare
takt och att resurser ska gå till den med stora behov, inte till stora vinster.
Utvecklingen ska vara kontrollerad och rättvis.

De berättelser vi sett den senaste tiden, där barn med mycket stora behov
inte längre får assistans stärker bilden av att lagen behöver ses över.

Därför tillsatte vi i våras en översyn av både assistansersättningen och LSS,
som bland annat ska stärka barnperspektivet.

Regeringen gav också vid årsskiftet Inspektionen för socialförsäkringen ett
uppdrag att just se hur tolkningarna kring vad som är egenvård fungerar, och
vid behov återkomma med förslag på åtgärder. Myndigheten ska leverera sitt
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svar till regeringen i mitten av december och utifrån kommer vi att ta
ställning till vad som kan bli nästa steg.

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet

Så ska fler arbetslösa få jobb och
äldreomsorgen stärkas
Publicerad 16 september 2016 Uppdaterad 16 september 2016

Debattartikel i Dagens Nyheter fredag den 16
september. Bristen på utbildade undersköterskor inom
äldreomsorgen är ett växande problem som parterna
och regeringen har ett gemensamt ansvar för att lösa.
Den omsorg vi visar våra äldre är ett tecken på hur stark
vår välfärd är. Idag presenterar regeringen tillsammans
med Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting
åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen inom
äldreomsorgen.
Kompetensbehoven inom äldreomsorgen är i dag stora. Bristen på utbildade
undersköterskor har ökat under flera års tid och fram till år 2023 behöver
100 000 nya medarbetare nyanställas inom äldreomsorgen. Regeringen och
parterna är nu överens om ett kompetenslyft inom äldreomsorgen där bland
annat förstärkning av extratjänster ingår.

Bristen på utbildade undersköterskor har medfört att arbetsgivare i hög
utsträckning tvingats anställa personal utan yrkesutbildning för att kunna
bemanna äldreboenden, serviceboenden och hemtjänst. Eftersom behovet av
just undersköterskor är stort, anställs den som inte är yrkesutbildad ofta med
tidsbegränsat kontrakt. Med lappande och lagande i scheman får man ihop
en verksamhet som går runt. Men ibland med för små marginaler. Visstider,
deltider och delade turer riskerar att påverka personalens arbetsmiljö
negativt och leda till sämre kvalitet inom äldreomsorgen. De som i dag
arbetar inom äldreomsorgen gör ett fantastiskt arbete, och många brinner för
sitt yrke. För att öka kvaliteten inom äldreomsorgen är det viktigt att fler får
möjlighet att utbilda sig till undersköterska, men också att fler män och
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kvinnor ser en framtid och blir kvar inom yrket.

I våras visade parterna att den svenska modellen står stark och fortsätter att
möta de utmaningar deras sektorer har. I avtalsförhandlingar kom Kommunal
och Sveriges Kommuner och Landsting överens om en särskild lönesatsning
på undersköterskor. De enades också om målsättningen att
tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala och att målet ska uppnås
genom lokala handlingsplaner som ska vara klara senast 2017. Med avtalet
har parterna tagit viktiga steg för att öka yrkets attraktionskraft och därmed
förstärka kvaliteten i äldreomsorgen.

Regeringen har också tagit ansvar genom att tillföra kommunerna 10
miljarder årligen. Ytterligare två miljarder per år har tillförts för ökad
bemanning specifikt inom äldreomsorgen. Ett nytt investeringsstöd har
införts för nyproduktion av bostäder för äldre och för att bygga om och
anpassa boenden till äldres behov. Regeringen har också under 2016 avsatt
200 miljoner kronor för en kunskapssatsning inom äldre- och
funktionshinderområdet. Med dessa satsningar har regeringen tagit viktiga
steg mot en äldreomsorg med bättre kvalitet där fler äldre får den omsorg de
behöver. Arbetsmiljön inom äldreomsorgen förbättras också genom en
särskild tillsynssatsning med särskilt fokus på psykosocial arbetsmiljö, stress
samt arbetstagarnas möjligheter till inflytande och delaktighet.

Viktigast för att öka och säkra kvaliteten i välfärden är yrkesutbildad
personal. Undersköterska är ett krävande yrke som ställer stora krav på
empati och breda kunskaper om omsorg liksom psykisk och fysisk hälsa. I en
tid då välfärden har stora kompetensbehov kan extratjänster och andra
anställningsstöd användas för att få enklare uppgifter på äldreboenden
utförda. Det kan handla om att personer kan bidra med extra närvaro, en
extra promenad eller en extra utflykt. Dessa anställningar ersätter aldrig
behovet av yrkesutbildad personal, utan ska ses som en extraresurs samtidigt
som välfärden bidrar till att bryta långtidsarbetslösheten. Med dessa
möjligheter kan också arbetslösa få prova på att arbeta inom vård och
omsorg och kanske därefter välja att vidareutbilda sig.

Det har funnits en oro för om den redan hårt ansträngda äldreomsorgen har
plats för personer utan lång erfarenhet eller utbildning. Den oron tar
regeringen på allvar och nu görs flera förbättringar av extratjänsterna för att
stärka möjligheterna för arbetslösa att få jobb inom välfärden.
Handledarstödet höjs under de tre första månaderna. Därtill utökas
extratjänsterna till att ersätta arbete på 100 procent av en heltidsanställning.
Insatsen kommer också att utvidgas till att gälla även för nyanlända. Mot



denna bakgrund är nu parterna överens om att anställa personer på
extratjänster inom äldreomsorgen och vilket avtal som ska gälla för de
personer som anställs.

Regeringen har investerat för att öka kvaliteten i äldreomsorgen. Parterna
har tagit viktiga steg för att fler ska vilja bli och vilja stanna kvar som
undersköterskor. I dag bjuder regeringen och parterna tillsammans in till en
pressträff för att presentera ytterligare förslag för ökad kvalitet och
kompetens inom äldreomsorgen. Kvaliteten i äldreomsorgen blir aldrig bättre
än de förutsättningar personalen har för att ge de äldre den goda vård och
omsorg de behöver. Nu stärker vi de förutsättningarna – med satsning på mer
kompetens inom äldreomsorgen.

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Resurserna ska gå till de med
stora behov
Publicerad 15 september 2016 Uppdaterad 15 september 2016

Replik på debattartikel i Expressen, 15 september 2016.
De personliga exempel vi sett den senaste tiden där
barn med mycket stora behov inte längre får assistans
stärker bilden av att vi behöver en översyn av lagen,
skriver Åsa Regnér, ansvarig minister för regeringens
funktionshinderspolitik.
Jag har läst den artikel Christel Juhlin skrivit med anledning av
Försäkringskassans beslut om den oro som hennes familj just nu befinner sig
i, med en rädsla för att deras barn inte längre ska få assistans. Jag har läst
flera andra artiklar, brev och inlägg på ungefär samma tema. Samhället ska
ge stöd till de individer som behöver stödet som mest. Problemet i de här
fallen tycks vara att samhället inte räcker till.

I många inlägg nämns också regeringens arbete för en hållbar
kostnadsutveckling. Assistanskostnaderna har dubblerats under det senaste
decenniet. Regeringen är angelägen om att pengarna når till rätt ändamål.
Det betyder dock inte att personer med stora behov ska få mindre stöd i
framtiden, tvärtom förväntar regeringen att antalet assistanstimmar kommer
öka även kommande år. Ambitionen är dock att ökningen ska ske i en
långsammare takt och att resurser ska gå till den med stora behov, inte till
stora vinster. Utvecklingen ska vara kontrollerad och rättvis. De exempel vi
sett den senaste tiden där barn med mycket stora behov inte längre får
assistans är inte de första exemplen på att assistansersättningen eller LSS inte
lever upp till sina ambitioner om goda levnadsvillkor och delaktighet. Därför
ser vi över lagstiftningen.

De personliga exempel vi sett den senaste tiden där barn med mycket stora
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behov inte längre får assistans stärker bilden av att vi behöver en översyn av
lagen. Därför tillsatte vi också en sådan översyn under våren, som bland
annat ska stärka barnperspektivet.

Regeringen gav också vid årsskiftet Inspektionen för socialförsäkringen ett
uppdrag att just se hur tolkningarna kring vad som är egenvård fungerar, och
vid behov återkomma med förslag på åtgärder. Myndigheten ska leverera sitt
svar till regeringen i mitten av december och utifrån kommer vi att ta
ställning till vad som kan bli nästa steg.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Vi ska göra mer för unga tjejer
Publicerad 30 augusti 2016 Uppdaterad 31 augusti 2016

Replik på debattartikel i Svenska Dagbladet den 30
augusti 2016. Regeringen kommer i höst med en
skrivelse om strategin mot hedersrelaterat våld och
förtryck, skriver jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Jag delar Magnus Jägerskogs önskan att sommarens debatt om sexuella
övergrepp och våld mot flickor och kvinnor ska fortsätta (SvD Debatt 27/8).

Regeringen har anslagit 100 miljoner extra till landets Kvinno- och tjejjourer
per år, samhället har blivit bättre på att synliggöra mäns våld mot kvinnor,
men vi har brustit när det gäller att tala om unga flickors utsatthet. En grym
verklighet som inte minst Bris och landets tjejjourer möter.

Jag håller en levande dialog med organisationsföreträdare inom området och
på internationella Flickadagen bjuder jag tillsammans med Flickaplattformen
in till hearing om flickors situation och pojkars ansvar. Samhällets
träffsäkerhet i de åtgärder som vidtagits under det senaste decenniet har
dessvärre varit för dåliga, enligt flera rapporter.

Män och pojkars våld mot kvinnor och flickor är den yttersta konsekvensen
av ojämställdhet. Därför intensifierar vi de förebyggande insatserna i skolor,
andra kommunala verksamheter och organisationer. Vår ambition är att
slaget aldrig ska utdelas, övergreppet aldrig ske. Pojkar och män ska bjudas
in att ta del, men måste även själva ta ett större ansvar för
jämställdhetsarbetet. Regeringen har fattat flera beslut och anslagit medel för
att främja detta.

Regeringen lägger i höst en skrivelse om den framtida jämställdhetspolitiken
och en strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och
förtryck. När vi talar om rättigheter för kvinnor och barn så har Sverige
många goda exempel på att samhället går att förändra. Vi har stor kunskap
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om jämställdhet och metoder för att främja den. Det är regeringen ambition
att intensifiera detta arbete.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Lagstiftning är inte enda lösningen
Publicerad 26 augusti 2016 Uppdaterad 26 augusti 2016

Slutreplik av jämställdhetsminister Åsa Regnér om
åtgärder mot sexuella ofredanden i Aftonbladet den 26
augusti 2016.
Det stämmer att vi är en feministisk regering, något vi är stolta över. Vår
ambition är att på alla sätt motverka våld mot flickor och kvinnor, därför
presenterar regeringen en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor under
hösten.Självklart är polisiära åtgärder viktiga då vi talar om brottslighet, där
är vi helt överens. Men vi måste också ha ambitionen att slaget aldrig ska
utdelas, övergreppet aldrig ske.

Vi anser nämligen att ambitionsnivån är allt för låg om våldet mot flickor och
kvinnor får fortgå för att sedan få rättsliga konsekvenser. Visst har straff för
vissa en avskräckande effekt, men vi är övertygande om att betydligt bredare
samhällsförändrande åtgärder behövs. Bland annat det jag arbetar för, ett
större deltagande av pojkar och män i jämställdhetsarbetet. Regeringen har
fattat flera beslut och anslagit medel i den riktningen.

Festivaler är ett sammanhang där sexuella ofredanden sker, men vi vet allt
för väl att skolmiljön, allmänna kommunikationer och framför allt hemmiljön
är sammanhang där många flickor och kvinnor inte kan känna sig trygga. Får
oss som feministisk regering är det därför självklart att välkomna den
pågående debatten.

Lagstiftning är inte den enda lösningen. Den kamp som under decennier har
drivits av enskilda kvinnor, organisationer, politiska partier och vissa män
måste uppmuntras och fortgå.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
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Debattartikel från Socialdepartementet

Fler män måste stå upp mot
övergrepp
Publicerad 24 augusti 2016 Uppdaterad 24 augusti 2016

Debattartikel i Aftonbladet 24 augusti 2016. Om vi ska
stoppa våldet måste fler män och pojkar öppet ta
ställning mot våld och kvinnoförakt. Att män och pojkar
engagerar sig och känner sig delaktiga i vardagligt
jämställdhetsarbete är avgörande, skriver
jämställdhetsminister Åsa Regnér.
En 14-årig tjej ska för första gången själv gå på festival med vänner.
Förväntningarna är höga. Ordet festival är egentligen positivt, men har under
sommaren förknippats med trakasserier och övergrepp mot flickor och
kvinnor. Det är en bra och nödvändig debatt. Ett av målen för
jämställdhetspolitiken är att våldet mot kvinnor ska upphöra. Det uppnår vi
aldrig utan ett brett samhällsengagemang som bärs av både kvinnor och män
och som inkluderar unga.

Jag träffar ofta kvinnorörelsen och män som jobbar för jämställdhet. För att
försäkra mig om att även flickors erfarenheter tas med i vårt arbete har jag
kontakt med bland annat Flickaplattformen. På internationella Flickadagen
11 oktober bjuder vi in till en hearing med unga tjejer. Syftet är att få deras
bild av hur en trygg miljö ska vara. Det vill regeringen ta med sig inför
framtida beslut. Problemet med våld mot flickor och kvinnor är inte
begränsat till festivaler. Det är ett faktum att det finns män och pojkar som
anser sig ha rätt att begränsa kvinnors och flickors rättigheter. Detta handlar
om brottslighet och ska bemötas så.

Det är ett beteende som syftar till att skrämmas på ett samhälleligt plan.
Budskapet blir att kvinnor och flickor ska hålla sig på mattan, veta sin plats
eller hålla sig hemma. Det begränsar det ena könets rörelsefrihet. Därför är
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det så viktigt att bemöta, bekämpa och benämna. Kvinnor och flickor har
samma rätt till det offentliga rummet, den är absolut och får inte
relativiseras.

Vi måste därför ha en bred samhällsdebatt och hålla kvar engagemanget
även efter att sommarfestivalerna är över. Vi behöver nå ut till förskolor,
skolor, förorter, innerstäder, socialtjänsten, arbetsplatser och nätet.

Vi vet genom forskning att män med könsstereotypa värderingar och särskilt
som umgås med andra män med kvinnoförakt, har ökad risk att utöva våld
mot kvinnor. Regeringen har därför påbörjat ett långsiktigt brett arbete för
att förebygga våld mot kvinnor i hela samhället. Det gäller främst att nå
pojkar och män i Sverige, oavsett bakgrund.

Framgångar på jämställdhetsområdet har aldrig kommit av sig själva. De är
historiskt sett alltid frukten av en strategisk, ofta hård, ibland farlig kamp
som kvinnor, organisationer, feministiska politiker och några män,
genomfört.

Om vi ska stoppa våldet måste fler män och pojkar öppet ta ställning mot
våld och kvinnoförakt. Att män och pojkar engagerar sig och känner sig
delaktiga i vardagligt jämställdhetsarbete är avgörande. Det finns och har
alltid funnits män som står på kvinnors sida i jämställdhetsarbetet, det visar
historien och samtiden, men de är för få.

Varför är det så? Att ojämställdhet råder, är ju knappast en nyhet. Orättvisor
som drabbar kvinnor i form av lägre lön, pensioner och våldsutsatthet är ju
inga småsaker. Och män tar ställning och frontar i andra politiska frågor som
handlar om djupa orättvisor. Vi behöver ett samtal om hur vi uppnår äkta
solidaritet från män för kvinnors lika rättigheter. Jag kommer att bjuda in till
sådana under året som kommer.

Regeringen lägger i höst en skrivelse om jämställdhetspolitiken och en
strategi mot mäns våld mot kvinnor. Där intensifierar vi de förebyggande
insatserna, presenterar åtgärder mot hedersrelaterat våld, mot sexköp och
människohandel.

I Sverige finns lyckligtvis många goda exempel på att samhället går att
förändra, inte minst när det gäller rättigheter för barn och kvinnor. Vi har
stor kunskap om jämställdhet och metoder för att främja den. Vi måste inte
börja från början, men vi måste jobba hårt. Det kommer jag att göra!



Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Äldreomsorgen ska vara jämlik
och tillgänglig
Publicerad 17 augusti 2016 Uppdaterad 17 augusti 2016

Replik på debattartikel om äldreomsorg i Dagens
Nyheter den 17 augusti 2016.
En större del av äldreomsorgen måste finansieras av individerna själva,
skriver Johan Ingerö från Timbro den 15 augusti på DN debatt.
Äldreomsorgen har utvecklingsbehov, men principen om att äldreomsorgen
ska vara jämlik och tillgänglig ska vi inte rucka. Den förra regeringen, som
Ingerö själv jobbade för, lät skattesänkningar i miljardklassen gå före viktiga
investeringar i välfärden, en politik som urholkar den svenska modellen och
ökade klyftorna. Den här regeringen vill istället investera i välfärden. De tio
välfärdsmiljarderna till kommuner och landsting är ett exempel på hur vi gör
det.

Ingerö lyfter dock en del viktiga punkter. Fallolyckorna måste minska.
Därför har regeringen påbörjat utbildningssatsningar för att minska
fallolyckorna. Regeringens investering i mer personal, två miljarder om året,
minskar trygghetsbristerna inom omsorgen. Behovet av fler äldreboenden är
stort och därför har vi infört ett investeringsstöd för äldreboenden, som
skapar förutsättningar att bygga ikapp.

Omsorgen har alltid haft en viss självfinansieringsgrad men vägen framåt är
inte att en allt större del blir ett privat ansvar. Det skulle minska jämlikheten
och dessutom öka anhörigomsorgen. Det är inte så vi stärker och
moderniserar samhällsbygget. Äldreomsorgen i Sverige ska vara generell och
tillgänglig för alla som behöver den. Det är den svenska modellen det är den
vi ska utveckla, inte avveckla.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
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Debattartikel från Socialdepartementet

Dags att prioritera barns
rättigheter
Publicerad 10 augusti 2016 Uppdaterad 10 augusti 2016

Debattartikel i Göteborgs-Posten 10 augusti, 2016.
Regeringen har utöver att göra barnkonventionen till lag
storsatsat på att barns rättigheter tillgodoses, bland
annat genom att höja försörjningsstödet, glasögonstöd
och gratis mediciner till alla barn.
Att ett barn har egna rättigheter är idag något som de allra flesta i vårt land
med självklarhet skriver under på och när barnkonventionen blir svensk lag
är det en viktig milstolpe för barns rättigheter i Sverige.

Det är viktigt att alla barn kan sina rättigheter och att myndigheter och andra
som jobbar med barn genomgår kompetenshöjningar för att säkerställa barns
rätt.

Att barnkonventionen ska bli svensk lag är något som länge förespråkats av
såväl civilsamhället som riksdagspartier. Vi är övertygade att om vi skapar
ett samhälle som tar tillvara på barns rättigheter skapar vi ett bättre samhälle
för alla. Barnen som bor i Sverige behöver både sina rättigheter och sina
möjligheter. Därför är det bra att regeringen arbetar med att göra
barnkonventionen till lag samtidigt som de infört sommarlovsstöd för att alla
barn ska ha möjlighet till en bra sommar. Regeringen har höjt
underhållsstödet, höjt grundnivån i föräldraförsäkringen, höjt riksnormen för
försörjningsstödet för att minska barnfattigdomen och den sociala barn och
ungdomsvården har stärkts med 250 miljoner om året, för att samhällets
skydd ska vara som starkast för de barn som behöver det mest.

Regeringen har även infört glasögonbidrag och gratis mediciner för alla barn,
för att möjligheten att få medicin när du är sjuk eller att kunna läsa en bok på
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kvällen aldrig ska vara en klassfråga.

Regeringen vill genom dessa satsningar minska klyftorna mellan
barnfamiljer i Sverige. Ökad jämlikhet mellan barn bidrar till att varje flicka
och pojke har förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential oavsett
bakgrund. Det är bra för det enskilda barnet och det är bra för Sverige. Det
är den svenska modellen.

Barnkonventionen ska bli lag i Sverige och därför är det bra att regeringen
höjer de statliga bidragen till kommuner och landsting med 10 miljarder om
året. På så sätt stärker vi både barns rättigheter och den generella välfärden.
Kommuner och landsting väljer själva hur de fördelar välfärdsmiljarderna,
men sannolikt kan en hel del användas till att exempelvis stärka skolan,
socialtjänsten och möjligheterna till fritidsaktiviteter för barn och unga. Det
finns mycket kvar att göra för att skapa jämlika villkor för alla barn, men det
är där siktet är inställt och det är dit vi är på väg.

Åsa Regnér
barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Anders Österberg
förbundsordförande Unga Örnar



Debattartikel från Socialdepartementet

Pensionerna måste bli mer
jämställda
Publicerad 05 augusti 2016 Uppdaterad 05 augusti 2016

Replik i Expressen Debatt, 5 augusti 2016. Regeringen
gör historiska satsningar på äldreomsorgen och satsar
på ett mer jämställt pensionssystem för att minska
äldres ensamhet, skriver Åsa Regnér och Annika
Strandhäll.
Sommaren kan för många äldre vara en alldeles underbar tid, precis som
Christina Tallberg, ordförande för PRO, skrev i en debattartikel i Expressen
1/8. Men för andra kan sommarmånaderna i stället upplevas som särskilt
tunga och ensamma. Det är någonting vi gemensamt måste hjälpas åt att
komma till rätta med.

Det är därför regeringen valt att göra historiska satsningar på äldreomsorgen,
med två miljarder årligen till ökad bemanning och 200 miljoner i år till
kompetensutveckling.

Och det är därför vi valt att tillföra kommuner och landsting ytterligare 10
miljarder extra varje år, välbehövliga pengar för att utveckla välfärden.

Äldre är inte en homogen grupp, utan individer med olika behov. Därför är
det självklart att äldre ska ha makt över sina egna liv och inflytande över sin
egen omsorg. Målsättningen är att de som behöver omsorg ska ha tillgång till
en rättvis, likvärdig och jämlik äldreomsorg oavsett var i landet man bor.

För det behövs ett brett utbud av stöd och boenden. Den brist på platser
inom äldreomsorgen som finns i många kommuner måste brytas.

Därför har vi valt att stimulera byggandet av äldre- och trygghetsboenden.
Detta räcker inte, vi måste också förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen,
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vilket är vad en utredare fått i uppdrag att göra. Det gör vi för att stärka
tryggheten bland landets äldre, oavsett bostadsort.

Ensamhet kan också gödas av ekonomisk otrygghet. Regeringen har hittills
höjt bostadstillägget för pensionärer och påbörjat avskaffandet av
pensionärsskatten.

Tillsammans med höjningen av inkomstpensionen betyder det att över 99
procent av Sveriges pensionärer fått mer i plånboken jämfört med för ett år
sedan. I genomsnitt över 500 kronor mer per månad. Men vi vill göra mer.
Just nu görs en översyn av bostadstillägget, då vi vet att det är ett träffsäkert
sätt att stötta de mest utsatta pensionärerna – äldre med låga inkomster och
hög bostadskostnad.

Det är kvinnor som har det som tuffast, som har de lägsta pensionerna i dag.
Pensionen är ett kvitto på ett ojämnställt samhälle, där kvinnor tar ut det
största ansvaret i familjen på bekostnad av arbete och löneutveckling.

Vårt pensionssystem är blint för kön, men en högre frånvaro från arbete
leder till lägre pensioner. Kvinnor har i snitt 70 procent av mäns pensioner,
det motsvarar 6000 kronor mindre i månaden.

Det är inte acceptabelt, det är något vi måste förändra. Det är både
regeringen och partierna i pensionsgrupper överens om.

Under det senaste året har pensionsgruppen arbetat med ett projekt kring
jämställda pensioner. En bred analys presenterades i juni och arbetet
kommer att tas vidare under hösten.

Vi vet att Sveriges pensionärsorganisationer gör ett fantastiskt arbete. Ideellt
aktiva runtom i landet gör varje dag otroligt viktiga insatser. De hjälper till
att handla mat eller finns där bara för att lyssna. Det är saker som gör
skillnad i människors vardag. Regeringen, kommuner och civilsamhället har
olika och viktiga funktioner att fylla för att förebygga ensamhet och ohälsa
bland äldre.

Det är tillsammans vi kan utveckla den svenska modellen för att göra Sverige
till världens bästa land att åldras i.

Åsa Regnér
barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Annika Strandhäll



socialförsäkringsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Slutreplik: Sverigedemokraterna
vill resa tillbaka i tiden
Publicerad 25 juli 2016 Uppdaterad 25 juli 2016

Slutreplik i Expressen Debatt, 22 juli 2016.
Bieler och Herrstedt (SD) skriver å ena sidan att det är för jämställdhet, å
andra sidan vill de inte styra med incitament och regleringar. Det är pinsamt.
Läs på den svenska jämställdhetspolitiska historien!

SD är det första partiet i Sveriges riksdag som vill inskränka aborträtten.
Sverige var ett av pionjärländerna i världen som antog en sådan abortlag, en
grundsten i den svenska jämställdhetspolitiken. På vilket sätt är det inte en
reglering att vilja införa begränsningar? SD menar att de inte ska lägga i sig
hur människor, oavsett kön, gör sina val. På vilket sätt drabbar inskränkt
aborträtt inte ensidigt kvinnor? Det vi vet är att inskränkt aborträtt inte leder
till färre aborter, däremot till fler skador o förödmjukelser för kvinnor. Är
detta det Sverige SD vill ha?

Vårdnadsbidraget innebär att skattebetalarna finansierar att kvinnor håller
sig borta från arbetsmarknaden under sina mest produktiva år. Vi vet att det
är kvinnor, eftersom bidraget har utvärderats. Det är kvinnor med kortast
utbildning och lägst inkomst, ofta med utländsk bakgrund. Alltså de som allra
mest skulle behöva egen inkomst för ett självständigt liv. Den nivå av
jämställdhet vi har i Sverige har som utgångspunkt att både kvinnor och män
kan förvärvsarbeta och tjäna egna pengar. SD vill också införa
sambeskattning. Det talar ni sällan om. Det är förståeligt. Det vore nämligen
statlig styrning med förödande inkomstkonsekvenser för just kvinnor. Att
kvinnor och män beskattas som individer oavsett civilstånd har lett till att
kvinnors arbetskraftsdeltagande i Sverige sköt i höjden från 1970-talet och
framåt. Ni vill tillbaka SD, till ett Sverige före jämställdhetsreformer. Till en
tid när mannen var familjeförsörjare och den som hade den ekonomiska och
politiska makten. För ni är väl inte heller för att partierna själva kvoterar?
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Det måste ju finnas en orsak till att ni är ett sådant mansdominerat parti?
Eller blir det så när man anser att jämställdhet inte ska styras? Den
feministiska regeringen kommer att fortsätta med initiativ för att främja
jämställdheten i Sverige.

Åsa Regnér, jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: SD:s
jämställdhetspolitik är riktigt risig
Publicerad 18 juli 2016 Uppdaterad 18 juli 2016

Debattartikel i Expressen, 18 juli 2016.
Gång på gång påstår Sverigedemokraterna att de är för svensk jämställdhet
och värnar kvinnors trygghet. Senast i Almedalen när Jimmie Åkesson höll
tal. Samma kväll sa han i SVT:s Aktuellt att män med utländsk bakgrund
ligger bakom trakasserier mot kvinnor på festival. Det visade sig senare att
han inte visste särskilt mycket om gärningsmännens bakgrund.

Hur ser det ut med Sverigedemokraternas egna jämställdhetspolitiska
ambitioner? Riktigt risigt. Att vara insatt i vad som driver fram jämställdhet
och samtidigt läsa SD:s partiprogram är plågsamt. SD är emot de reformer
som lett fram till vad vi brukar kalla svensk jämställdhet. Att Sverige kommit
längre än de flesta andra länder när det gäller kvinnors
arbetskraftsdeltagande, politiska makt och utbildning har skett genom år av
aktiva politiska beslut, pådrivna av kvinnorörelsen. Det handlar om fri abort,
särbeskattning, diskrimineringslagstiftning, socialförsäkringar med incitament
till förvärvsarbete oavsett kön och gemensamt finansierad omsorg om barn
och äldre.

SD går en helt motsatt väg. De vill istället inskränka aborträtten, införa
vårdnadsbidrag och till och med möjliggöra sambeskattning. De är alltså
emot i princip alla jämställdhetshistoriska reformer som införts i Sverige och
som numera utgör det som faktiskt är just svensk jämställdhetspolitik. Deras
politiska förslag återfinns som politik i de länder som kommer lägst på
listorna över jämställda länder i EU och OECD.

Det finns dock en del som återstår i samhällsbygget av ett jämställt land.
Våld mot kvinnor är dessvärre en verklighet i Sverige. Trots ökat fokus på
frågorna de senaste åren ligger våldet av män mot kvinnor i vårt land på
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ungefär samma nivåer. Just nu aktuellt i samband med festivaler. Självklart
ska flickor och kvinnor kunna ha roligt utan att tänka på klädsel eller vara
rädda. Polis, rättsväsende och organisatörer måste prioritera och öka sin
kunskap om frågorna. För regeringen är det nu dessutom avgörande att
fokusera på att förebygga trakasserier och våld mot kvinnor. Hur kan vi
förhindra att slaget utdelas och att se till att övergreppet inte sker? Vi
behöver tala om att det finns män som anser sig ha rätt att behandla kvinnor
såhär. Hur vänder vi den trenden?

Regeringen har därför tagit initiativ till en rad insatser för att bygga upp ett
nationellt program för att förebygga våld. Ambitionen är att män och pojkar i
hela befolkningen ska nås av kunskap om jämställdhet och ställas inför
frågan om respekt, solidaritet och ansvar för ett jämställt samhälle.
Programmet innehåller insatser riktade till olika grupper och åldrar, både
män födda i Sverige och pojkar liksom nyanlända och ensamkommande.
Insatserna ska utgå från utvärderade metoder och kunskap. Regeringen
satsar även 100 miljoner kr per år för att stärka tjej- och kvinnojourers
arbete.

Kvinnor och män som jobbar med jämställdhetsfrågor mötts ibland av hån
och förminskande kommentarer om sin verksamhet. Det är en välkänd
reaktion från motståndare till jämställdhet och gällde även förespråkare av
aborträtt och kvinnors rätt till egen inkomst. Det finns ett historiskt och
konservativt motstånd mot kvinnors rättigheter vilket fortlever i SD:s
partiprogram. Men därför kommer den feministiska kunskapen nu väl till
pass.

Jimmie Åkesson och SD försöker stjäla och förvanska modiga kvinnors verk.
Vi är lyckligtvis många i Sverige som på riktigt står på flickors och kvinnors
sida, många kvinnor och alltfler män. Regeringen driver en feministisk politik
som prioriterar frågorna.

Kvinnor i hela världen kämpar för jämställdhet. Ibland betalar de med sitt
liv. Som jämställdhetsminister i Sveriges är jag förstås stolt över de framsteg
som gjorts här. Det är dock vår skyldighet att uppmärksamma och
solidarisera med den modiga kamp för kvinnors rättigheter som pågår i hela
världen för samma friheter.

Åsa Regnér, jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Jämställdhet gäller
alla och hela tiden
Publicerad 04 juli 2016 Uppdaterad 04 juli 2016

Replik på debattartikel om hedersförtryck i Aftonbladet,
4 juli 2016.
Regeringens feministiska politik och jämställdhetssträvanden ska genomsyra
all vår politik. Detta är inte en jämställdhet som är villkorad, bara gäller
vissa, på vissa platser eller på särskilda tider – den gäller allt och alla, hela
tiden. Det är en fråga om mänskliga rättigheter. Det är del av den svenska
modellen. Verklig förändring och jämställdhet skapas genom politisk vilja!

Regeringen menar på allvar att män inte ska ha fördelar, mer makt, mer
utrymme, bättre resurser eller mer frihet – på grund av sitt kön. Vi
ifrågasätter befästa patriarkala strukturer på grund av det enkla faktum att vi
anser att den rådande ordningen varken har tjänat Sverige eller världen väl.
Där av en feministisk regering och en feministisk utrikespolitik. Vi har tagit
ställning.

Regeringen fattade i går beslut om att utreda statens stöd till trossamfunden.
Utredaren ska bland annat föreslå ett nytt regelverk för förtydligade krav på
demokratiska värderingar.

I direktiven står det:

"Det är vidare centralt att ett trossamfund som inte respekterar samhällets
grundläggande värderingar, så som alla människors lika värde, jämställdhet
mellan könen och det demokratiska styrelseskicket, inte ska finansieras med
allmänna medel."

Det pågår för närvarande ett intensivt arbete i regeringskansliet för att lägga
kursen för den framtida jämställdhetspolitiken och omhändertagandet av
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förslagen i de två utredningar som vi har tagit emot.

Artikelförfattarna nämner en rad förslag, jag ser fram emot att diskutera
vidare med er i Almedalen!

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Platserna på
äldreboenden ska bli fler
Publicerad 11 juni 2016 Uppdaterad 13 juni 2016

Replik på debattartikel, Expressen, 11 juni. Priset när
boendeplatserna försvinner betalas av den som inte får
det stöd han eller hon behöver. Jag och
bostadsministern kommer nu därför att bjuda in
kommunerna till samtal, skriver äldreminister Åsa
Regnér.
Amelia Adamo skrev den 7 juni om sina erfarenheter av svensk äldreomsorg
på ett sätt som berör. Den som behöver äldreomsorg ska få det stöd han eller
hon behöver. De senaste tio åren har en av fem boendeplatser försvunnit,
och den trenden skapar problem. Priset när boendeplatserna försvinner
betalas av den som inte får det stöd han eller hon behöver. Det betalas av
deras anhöriga som får slita med att se till att mamma eller pappa får stöd.
Anhörigas insatser ska bygga på frivillighet och ska inte ersätta
kommunernas ansvar. Det är ett av skälen till att vi från regeringens sida har
vi stärkt äldreomsorgen, med en historisk investering med två miljarder om
året till mer personal, 200 miljoner till kompetensutveckling och det nya
investeringsstöd för äldreboenden som införs i år.

När jag reser runt i landet, framträder två uppgifter som särskilt angelägna att
lösa. För det första: De som arbetar inom äldreomsorgen behöver bli fler och
yrket behöver erbjuda tillräckligt bra villkor för att ännu fler ska vilja jobba
där. De satsningar regeringen gör i mer personal och kompetensutveckling är
viktiga och när kommuner och landsting nästa år tillförs 10 miljarder i
statsbidrag, välfärdsmiljarderna, ger det utrymme för fler viktiga
investeringar. Det behövs när vi utvecklar den svenska modellen.

För det andra: att platserna på äldreboenden ska bli fler istället för färre. Här
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måste vi arbeta tillsammans, regering och kommuner, för att vända
utvecklingen. Det investeringsstöd regeringen i år inför för att det ska byggas
fler äldreboenden är en viktig del, men det handlar också om att kunna
säkerställa att var och en, när den ansöker om äldreomsorg, får sina behov
tillgodosedda. Kommunerna behövs i det arbetet. Jag och bostadsministern
kommer därför att bjuda in kommunerna och andra viktiga aktörer till samtal
med det tydliga målet att bryta utvecklingen där allt färre får plats på
äldreboende. Det är viktigt för att stärka äldreomsorgen, och viktigt för att
stärka samhällsbygget.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Vi arbetar hårt för att
underlätta mötet med Sverige
Publicerad 09 juni 2016 Uppdaterad 09 juni 2016

Debattartikel, SVT Opinion, 9 juni 2016. Kunskap om
jämställdhet och sexuella rättigheter, inklusive
våldsprevention, ska nå alla unga i Sverige, skriver
jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Idag hade jag ett dialogmöte med berörda myndigheter, länsstyrelser och
organisationer inom det civila samhället om en av regeringens satsningar mot
våld och för jämställdhet. Satsningen innebär att UMO,
ungdomsmottagningen på nätet kommer att ta fram och sprida information
om jämställdhet och sexuella rättigheter riktat till nyanlända och asylsökande
barn och unga. Dagens möte var ytterligare ett viktigt steg mot att utforma
informationsinsatser om bland annat könsnormer och rätten till kroppslig
integritet till nyanlända barn och unga.

Regeringen tar genom detta ett viktigt steg för bättre integration av
nyanlända och asylsökande barn och unga med fokus på kunskap om
jämställdhet och sexuella rättigheter. Det är en viktig insats för alla de unga
pojkar som har kommit till vårt land, men givetvis minst lika viktigt för den
mindre grupp flickor som anlänt.

För regeringen är det viktigt att främja jämställdhet och icke-diskriminering
bland alla som lever i Sverige. Det våldsförebyggande arbete som regeringen
genomför och kommer att stärka handlar om att förändra stereotypa
könsnormer som kopplar samman maskulinitet och våld. Kunskap om
jämställdhet och sexuella rättigheter, inklusive våldsprevention ska nå alla
unga i Sverige.

Regeringens ökade insatser för att förebygga våld mot kvinnor genomför vi
genom att utveckla ett nationellt program som inbegriper skolor samt
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kommuner och som ska nå hela befolkningen. Fokus kommer att vara på
konstruktiv manlighet för att motverka destruktiva idéer om maskulinitet
som tolererar våld.

För oss som feministisk regering är det självklart att ha en feministisk
integrationspolitik och att ett könsperspektiv ska genomsyra alla
politikområden. Jämställdhet drivs fram av politiska beslut.

Vad behöver då ingå i en feministisk integrationspolitik? Det pågår flera
debatter som ger svar, om kvinnors och mäns ställning och villkor på
arbetsmarknaden, om barnfattigdom och föräldrar i utanförskap och om
fundamentalism och kvinnoförtryck i förorter.

Vi vet att ekonomisk självständighet är grunden för jämställdhet. Det
möjliggör till exempel att välja bort en våldsam partner. Vi behöver därför
stärka de generella insatserna för jämställdhet, som betalt arbete som det går
att leva på och bra arbetsmiljö för både kvinnor och män.

Vi måste också främja båda föräldrarnas engagemang i små barn, värna
socialförsäkringar, egen försörjning, tidig tillgång till undervisning i svenska,
liksom stöd till läskunnighet som anpassas till de pojkar som släpar efter.

Det finns ett stort behov av information till nyanlända och asylsökande barn
och unga kring hälsa, jämställdhet och SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter): Att de får tillgång till denna kunskap är en
förutsättning för deras etablering.

Det vet regeringen om och det har tydliggjorts både av MUCF och UMO.

MUCF har även fått regeringens uppdrag att föreslå en modell för utbildning
av utbildare med koppling till ungdomsmottagningen på nätet.

Många aktörer arbetar redan med informationsinsatser till nyanlända. Det
bedrivs arbete och informationsinsatser hos länsstyrelser, i regioner och inte
minst av det civila samhällets organisationer. Regeringen är tacksam för det
arbete som bedrivs.

Den svenska modellen är till för alla. Regeringen arbetar hårt för att
underlätta mötet med Sverige och skärpa insatserna för att främja
jämställdhet.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister





Debattartikel från Socialdepartementet

"Vi behöver bygga fler
äldreboenden"
Publicerad 07 juni 2016 Uppdaterad 07 juni 2016

Debattartikel av äldreminister Åsa Regnér i
Bohuslänningen den 7 juni 2016.
Att alla ska kunna lita på att vård, skola och omsorg håller en bra kvalitet är
grunden i ett hållbart samhällsbygge. Det ska gälla oavsett var i landet du
bor, vilken skola ditt barn går i eller vilket äldreboende din förälder bor på.
När regeringen nu investerar i äldreomsorgen och i välfärden är det
kvaliteten i de här verksamheterna som stärks. Så utvecklar vi den svenska
modellen.

Idag, tisdag 7 juni, besöker jag Munkedal och Göteborg, för att träffa
politiker, personal, pensionärsråd, fackliga organisationer och äldre män och
kvinnor som finns inom äldreomsorgen. Det blir de två sista stoppen på min
äldreresa, en resa som jag påbörjade hösten 2015. Syftet med Äldreresan har
varit att på ett systematiskt sätt besöka äldreomsorgen i kommuner som på
representerar olika sidor av Sverige. Jag har varit i Lund i söder och i
Överkalix i norr.

Jag har varit på ett av Sveriges modernaste äldreboenden i Västerås och
diskuterat flexibla biståndsbedömningar i Linköping. Jag har träffat äldre
kvinnor och män, pensionärsorganisationer, kommuner, privata
omsorgsbolag, fackliga organisationer och givetvis de ansvariga politikerna.
Jag har fått en chans att höra hur de ser på utmaningar, hur de använder sig
av de stora investeringar vi från regeringen gör i äldreomsorgen och resonera
om hur vi ser till att fler vill jobba i äldreomsorgen i framtiden. Det kommer
vi att behöva.

Munkedal har bland annat gjort sig känd för sin hemtjänstmodell, där maten
lagas tillsammans med den äldre personen i hemmet, och jag ser mycket fram
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mot att höra mer av de erfarenheterna. En fråga som ofta återkommer när
jag besöker äldreomsorgen runt om i Sverige är att de anställda behöver mer
tid för omsorgen, att de behöver bli fler. Därför investerar regeringen två
miljarder om året i mer personal i äldreomsorgen. Från och med nästa år
kommer regeringen även tillföra kommuner och landsting 10 miljarder
kronor i ökat statsbidrag, de så kallade välfärdsmiljarderna, som ger
kommunerna bättre förutsättningar att satsa på såväl äldreomsorg som andra
delar av välfärden. För hela Västra Götelandsregionen handlar det om 1,6
miljarder om året. Vi investerar i år också 200 miljoner på
kompetensutveckling inom äldreomsorgen och inför ett nytt investeringsstöd
för att det ska byggas fler äldreboenden. Efter 8 år med skattesänkningar och
uteblivna investeringar är det nu dags att utveckla samhällsbygget. Det
behöver Sverige.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Nej, det finns ingen
ursäkt för sexköpare
Publicerad 03 juni 2016 Uppdaterad 03 juni 2016

Debattartikel, Aftonbladet, 3 juni 2016. Var tionde man i
Sverige köper sex, skrev Aftonbladet i torsdags. Att
köpa sex av en annan människa i Sverige är en
kriminell handling. Det är inte ett misstag, det är inte
någon annans fel och det är inte att göra en utsatt
kvinna en tjänst, skriver jämställdhetsminister Åsa
Regnér.
Sverige var det första land i världen som införde en sexköpslag. I januari
1999 blev det kriminellt att köpa sex men inte att sälja. Flera länder har följt
efter, nu senast Frankrike. Befolkningsstudier visar att stödet för
sexköpslagen är stabilt och högt och den samlade bedömning är att förbudet
mot köp av sexuella tjänster har påverkat prostitutionens omfattning i
Sverige. Vi får dock inte blunda för att vi fortfarande har problem.

Den som köper sex bidrar ofta till grov organiserad brottslighet, där kvinnor
och barn utnyttjas som vilken sak, handelsvara som helst, med noll och ingen
respekt för deras människovärde eller fria vilja. Vi pratar om nutidens
slavhandel. En marknad som blir allt mer och hänsynslös.

Kvinnor och barn, utsatta, fattiga och desperata människor som har små eller
inga möjligheter att göra sina egna val riskerar att utnyttjas och fara illa.
Detta finns det män, för män är i stor majoritet, som tar sig rätten att
utnyttja. Det finns ingenting ursäktande, urskuldande eller förlåtande att säga
om detta.

När Sverige införde lagen mot sexköp var förhoppningen att den skulle få en
avskräckande effekt på tänkbara sexköpare, samt kunna minska intresset
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från olika grupper eller enskilda i utlandet att etablera en mer omfattande
organiserad prostitutionsverksamhet i Sverige. Detta har visat sig stämma.
Sverige är inte en attraktiv marknad för människohandel.

Dock – de 200 män som polisen Simon Häggström och hans kollegor i
Stockholms prostitutionsgrupp griper varje år lever alla med någon kontakt
med omvärlden. De är alla söner, partners, har barn, grannar, vänner och
arbetskamrater.

När vi nu får signaler om att polisen griper fler unga köpare så är det
uppenbart att det kan behövas mer kunskap och information om den svenska
sexköpslagen. Regeringen har därför gett Länsstyrelsen i uppdrag att rikta
insatser just för denna målgrupp.

Under 2016 planererar Länsstyrelsen bland annat att genomföra ett upprop
mot sexköp och sexhandeln i Sverige riktat mot unga i syfte att påverka
attityder och verka förebyggande.

Regeringen har inrättat en ambassadörstjänst för arbetet mot
människohandel. Det är en viktig politisk signal till världssamfundet att
Sverige trappar upp sina insatser mot människohandel, mot exploatering av
kvinnor och barn och av fattiga och desperata människor runt om i världen.
Pågående krig och konflikter, och den migration som följer av det, har
förvärrat situationen för många kvinnor och flickor som löper risk att
utnyttjas och fara illa.

Sverige har en feministisk regering, vi arbetar hårt med frågan. Arbetet mot
prostitution och trafficking är en självklar del av det svenska välfärdsbygget
och den svenska modellen.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Risk att
assistansföretag överdriver
behoven
Publicerad 01 juni 2016 Uppdaterad 03 juni 2016

Replik, DN Debatt, 1 juni 2016. Bengt Westerberg
skriver på DN Debatt (31/5) med anledning av den
rapport han tagit fram på uppdrag av Vårdföretagarna
och arbetsgivarföreningen KFO om personlig assistans.
Artikeln berör i stora delar direktiven till regeringens
utredning av assistansersättningen och Lagen om stöd
och service (LSS). Det finns en del missuppfattningar i
Westerbergs text. Det är beklagligt och det finns
därmed skäl att tydliggöra ett antal frågor, skriver Åsa
Regnér, ansvarig minister för regeringens
funktionshinderspolitik.
I utredningsdirektiven står klart och tydligt att både LSS och
assistansersättningen ska utgå i de mänskliga rättigheterna och i
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den
som behöver ett stöd ska få det stödet, oavsett om det är personlig assistans,
ledsagning eller någon annan insats. Att som Westerberg gör antyda att
regeringen skulle föreslå hemtjänst som ersättning för assistans är direkt
felaktigt. Inte heller ska någon tvingas till institutionsboende, vilket också
påstås i artikeln. Utredningen ska titta på alternativ och komplement till
assistans, men institutioner är inget sådant alternativ.

Jag vet att det faktum att regeringen både i utredningsdirektiven och i andra
sammanhang talar om behovet av att dämpa kostnaderna väcker oro. Jag
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förstår det, för jag vet hur viktig assistansen varit för många människors
möjlighet till frihet och delaktighet. Men kostnaderna för
assistansersättningen har fördubblats till cirka 30 miljarder på tio år,
samtidigt som antalet brukare bara ökat med drygt 2000 personer under den
perioden. Samtidigt vet vi att kontrollen i systemet är otillräcklig.

Regeringen värnar assistansreformen, LSS och dess rättighetsambitioner.
Samtidigt har lagstiftningen problem och de problemen behöver åtgärdas. En
rad utredningar har tittat på frågan ur olika perspektiv och konstaterat dessa
problem, under flera olika regeringar. Därför behöver lagstiftningen också
förändras.

Flera rapporter, bland annat från Inspektionen för socialförsäkringen, har
pekat på att konstruktionen är kostnadsdrivande. Det finns en risk,
konstaterar de, att företag överdriver behoven hos en brukare för att få in
mer pengar i sin verksamhet. Dessutom vet vi att det finns brister i
jämställdhet, män får mer assistans än kvinnor, och i likvärdighet, de
regionala skillnaderna är exempelvis stora. Det vill vi förändra. Möjligheten
till inflytande och självbestämmande över insatsen kommer utredningen inte
att förändra. Det är inte uppdraget. Grunden för den personliga assistansen
ligger därmed fast.

Det handlar således inte om försämrad kvalité för de personer som är
berättigade till personlig assistans. Däremot kan det behövas alternativ till
insatsen för den som exempelvis vill ha annat stöd. Utredningen ska se över
en mängd olika delar i de här lagstiftningarna, såsom det delade
huvudmannaskapet och inlåsningseffekter i daglig verksamhet. Dessutom ska
barnperspektivet i lagstiftningarna stärkas. Kostnadsutvecklingen inom
assistansutvecklingen är viktig, men utredningen har i uppdrag att att
modernisera och se till att insatserna blir mer träffsäkra och kostnadsmässigt
hållbara, i både assistansen och LSS.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Kostnadskontroll och utveckling
går hand i hand
Publicerad 01 juni 2016 Uppdaterad 01 juni 2016

Debattartikel, Dagens Samhälle, 1 juni 2016. Det är vår
skyldighet som regering att se till att varje krona som
betalas in i välfärden hamnar rätt. Därför måste vi
utreda varför kostnaderna för assistansersättningen och
LSS dubblerats. Detta är en förutsättning och ingen
motpol till förbättrad kvalitet, skriver barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Maria Persdotter från RBU skriver i en replik till mig att regeringens
utredning av LSS och assistansersättning har fel fokus. Budskapet är att
utredningen borde släppa den del av utredningen som handlar om kostnader
och istället fokusera på att göra LSS och assistansersättningen bättre. Det är
inte första gången jag ser den motsättningen målas upp, mellan å ena sidan
kostnadskontroll och å andra sidan kvalitet. Men de är inga motpooler.

En god kostnadskontroll är en förutsättning för att kunna utveckla insatserna
inom LSS och assistansersättningen och se till att fler får rätt stöd. Syftet
med utredningen är tydligt formulerat: "att skapa en långsiktigt hållbar
ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer
ändamålsenliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet". Vi måste alltid veta att
varje krona som vi som medborgare betalar in i välfärden också hamnar rätt.
Legitimiteten i den svenska modellen vilar i det förtroendet mellan stat och
medborgare.

Som regering är det vårt uppdrag att se till att det fungerar. När vi ser att
kostnaderna för assistansersättningen på 10 år dubblerats, utan att antalet
nya brukare ökat i alls samma utsträckning, då måste vi agera. När statliga
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utredningar och rapporter påtalar att det finns starka vinstincitament som
riskerar att dra upp kostnaderna och att det dubbla huvudmannaskapet
skapar otydlighet, då måste vi agera. När vi får signaler från medborgare som
upplever att de inte får det stöd de behöver, att det blivit tuffare än det var
förut att till exempel få ledsagning, då måste vi agera. Det gör vi nu.

Utredningen ska titta på kostnader, men det ska också stärka
barnperspektivet och jämställdheten. Den ska främja jämlikhet och
delaktighet. Den ska se till att träffsäkerheten ökar. Jag ser fram mot att följa
arbetet och få förslag på hur assistansutvecklingen och LSS kan
moderniseras på ett långsiktigt hållbart sätt.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Så vill vi förbättra
assistansersättningen
Publicerad 26 maj 2016 Uppdaterad 26 maj 2016

Debattartikel, Dagens Samhälle, 26 maj 2016.
Regeringen tillsätter i dag en särskild utredare som ska
se över LSS och assistansersättning. För oss är det
viktigt att utredaren ska arbeta nära de politiska
partierna i Sveriges riksdag och nära
funktionshindersrörelsen. I uppdraget ligger att lägga
förslag för en ekonomisk hållbar utveckling samt en
lagstiftning som ska främja jämlikhet och full delaktighet
i samhällslivet, skriver Åsa Regnér, ansvarig minister
för regeringens funktionshinderspolitik.
Personlig assistans och lagen om stöd och service är viktiga medel för att
omsätta de rättigheterna i praktisk handling. De har inneburit att många
människor med funktionsnedsättning kunnat och kan leva sina liv med ett
bättre stöd och i större delaktighet. De innebar när de infördes också ett
förändrat synsätt i funktionshinderspolitiken, samhället gick från ett
dominerande vårdperspektiv till ett rättighetsperspektiv.

Det är svårt att värdera hur mycket det betytt, men låt mig slå fast att det
betytt mycket. Att var och en får stöd med sina behov så att hon eller han
kan leva i delaktighet är en viktig del av den svenska modellen. Vi kan vara
stolta över ambitionerna med personlig assistans och LSS. Vi kan känna oss
säkra på att det för många människor gett större delaktighet och
självbestämmande.

Men vi måste också se och agera utifrån de brister om finns. Å ena sidan
bristerna i träffsäkerheten. Jag möter allt för många som beskriver hur de i
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dag inte får sina rättigheter tillgodosedda, hur det finns inlåsningseffekter i
exempelvis daglig verksamhet. Vi vet att domar lett till att tillämpningen
inom vissa delar av LSS, exempelvis vad gäller ledsagning, blivit snävare och
därmed ökat risken för minskad delaktighet för personer med
synnedsättningar. Både Barnrättsutredningen och Barnombudsmannen har
pekat på brister i hur flickor och pojkar med funktionsnedsättning ges, eller
snarare inte ges, möjlighet till inflytande över beslut som rör deras liv.

Å andra sidan finns det den som politiska debatten ofta handlar om, de
ökade kostnaderna. Kostnaderna för assistansersättningen har fördubblats
samtidigt som antalet personer som får assistans inte alls ökat i samma
utsträckning. I dag är det över 16 000 personer som i snitt får 124 timmar i
veckan till en kostnad av drygt 30 miljarder kronor om året.

Till frågan om kostnadsutveckling hör också frågan om de privata bolagens
roll. Utredningen om assistansersättningens kostnader som gjordes under
förra mandatperioden konstaterade att schablonersättningen gav starka
ekonomiska drivkrafter för alla aktörer att försöka öka antalet beviljade
timmar, eftersom varje timme gav en högre vinst. Utredningen konstaterade
också att det finns en risk för att dessa företag överdriver assistansbehoven,
eftersom företagen har ett starkt ekonomiskt intresse av att få många timmar
assistansersättning i sin verksamhet.

Det är mot den beskrivna bakgrunden som vi i dag tillsätter en översyn av
LSS och av assistansersättningen som ska utveckla insatserna och göra
lagstiftningen mer ändamålsenlig. Kostnadsutvecklingen kommer givetvis
vara en del i utredningen, detta har vi sedan länge varit tydliga med. Vi
behöver ökad kontroll och vi behöver en långsiktigt hållbar
kostnadsutveckling. Men vi behöver också få till mer träffsäkra insatser, som
i högre utsträckning bidrar till självbestämmande och delaktighet i enlighet
med grundintentionerna när lagstiftningen kom till.

Regeringen tillsätter nu en särskild utredare som får ett mycket stort och
viktigt uppdrag. För oss är det viktigt att översynen ska arbeta nära de
politiska partierna i Sveriges riksdag och nära funktionshindersrörelsen. I
utredarens uppdrag ligger att lägga förslag för en långsiktigt hållbar
ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och samt en lagstiftning
som ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.
Den översyn vi tillsätter är grundläggande och kommer att få vända på
många stenar. Såväl det dubbla huvudmannaskapet mellan stat och kommun
som personkretsindelningen kommer att genomlysas. Målet är att de kvinnor
och män, flickor och pojkar som ingår i lagens personkrets ska få del av



funktionella insatser utifrån sitt behov samtidigt som kostnadsutvecklingen
för hela det offentliga åtagandet på området ska vara långsiktigt hållbart.

Uppdraget handlar om att stärka träffsäkerheten, att se över hur
lagstiftningen kan leda till ökad delaktighet, att stärka barnperspektiver och
underlätta möjligheten till jobb eller studier. De frågor vi ställer oss är bland
annat hur ändamålsenliga insatserna är, vilka nya insatser som kan behövas
och vilka som kan behöva ändras eller tas bort. Målet är att insatserna ska
leda till självbestämmande, delaktighet och utveckling, samtidigt som de
givetvis ska vara kostnadseffektiva. Utredningen ska också analysera
orsaken till skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män när det
gäller kvalitet i, tillgång till och omfattning av insatser.

Det pågår redan idag en utredning som rör den privata sektorn inom
personlig assistans: välfärdsutredningen. Den här utredningen ska samverka
med välfärdsutredningen när den gör analyser och lämnar förslag kring de
privata anordnarnas roll. Det handlar bland annat om att analysera på vilket
sätt det offentliga skulle kunna bistå personer som ansöker om personlig
assistans med oberoende rättsligt stöd och att lämna förslag som bidrar till att
privata företags möjligheter och incitament att driva upp kostnaderna för
assistansersättningen och personlig assistans enligt LSS kan begränsas.

Den svenska modellen kännetecknas av generösa och generella
välfärdslösningar. Den modellen är en förutsättning för att vi ska kunna
omsätta rättighetsambitioner i praktisk handling. Men dess legitimitet bygger
på att vi har god kostnadskontroll så att vi vet att varje krona går till det den
var avsedd för. LSS och personlig assistans är en viktig del av den svenska
modellen och av vårt samhällsbygge. Den ska utvecklas, och nu tar vi steg
för det.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Individens rättigheter
ska och kommer att stå i centrum
Publicerad 23 maj 2016 Uppdaterad 23 maj 2016

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér har
skrivit en replik på debattartikel från Liberalerna (L) om
personlig assistans och Lagen om stöd och service
(LSS). Artikeln har publicerats i flera lokaltidningar
tillsammans med kommunpolitiker eller
riksdagsledamöter.
De senaste månaderna har det pågått en intensiv debatt kring personlig
assistans. Ett skäl till det är den översyn av personlig assistans och Lagen om
stöd och service (LSS) som ska påbörjas under 2016. Ett annat skäl är de
åtgärder som redan har påbörjats för ökad kostnadskontroll inom assistansen.
Bengt Eliasson och Gunilla Högberg, båda (L), skrev den 9 maj i Nerikes
allehanda med anledning av detta. De menar att regeringens fokus på att få
kostnadskontroll inom assistansersättningen riskerar att leda till att det
tummas på rättigheterna för de personer som behöver assistans.

Låt oss då upprepa det vi både sagt och skrivit många gånger: individernas
rättigheter och behov ska stå i centrum för assistansen. Det är ingenting vi
ska tumma på, tvärtom behöver vi i översynen av LSS titta på vägar att
säkerställa att individerna faktiskt får det stöd de har rätt till.

Samtidigt ska vi se över kostnadsdrivande mekanismer och skärpa
kontrollen. En del tycks se en motsättning mellan rättigheter och
kostnadskontroll. Vi menar att det är en falsk motsättning.

Assistansersättningen och de andra insatserna inom
funktionshinderspolitiken är en viktig del av vår svenska modell.
Legitimiteten för den modellen ligger i att var och en av oss kan lita på att
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systemen fungerar och att varje krona används till dem eller det de var
avsedda för. Det borde egentligen inte vara kontroversiellt.

Varför prioriterar då regeringen att skärpa kontrollen av just assistansen? Det
enkla svaret är att kostnadsutvecklingen varit oförklarligt hög. Kostnaderna
har fördubblats på tio år och uppgår idag till över 30 miljarder kronor,
samtidigt som antalet personer som får assistans inte ökat i alls samma
utsträckning. Vi vet att många upplever att de inte får de insatser de har rätt
till. Samtidigt ser vi hur antalet beviljade timmar per assistansmottagare ökar
vecka för vecka. Vi behöver skärpa kontrollen.

Kontroll på varje krona innebär inte att frångå människors rättigheter. Det
handlar om att säkerställa att pengarna används på rätt sätt. Det borde ligga i
allas intresse.

Åsa Regnér (m.fl. se faktaruta) 
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Regeringen satsar stort på
eftersatt socialtjänst
Publicerad 20 maj 2016 Uppdaterad 20 maj 2016

Replik på debattartikel i Dagens Samhälle, 20 maj 2016
Läget i kommunernas socialtjänster har länge varit
pressat, inte minst på grund av de försämringar som
alliansen genomförde och som ledde till att många
människor hamnade i kommunens försörjningsstöd.
Regeringen har sedan dag ett arbetat hårt med dessa
frågor och de avsatta välfärdsmiljarderna bör delvis
komma socialtjänsten till del, skriver Åsa Regnér,
ansvarig minister för socialtjänsten.
Tomas Tobé och Cecilia Widegren, (M) tar upp krisen i socialtjänsten. Det är
bra att situationen i socialtjänsten får den uppmärksamhet som den förtjänar,
i många kommuner är det allvarligt. Läget i kommunernas socialtjänster har
länge varit pressat, inte minst på grund av de försämringar som alliansen
gjorde i socialförsäkringssystemen, sjukförsäkring samt A-kassa som ledde
till att många människor hamnade i kommunens försörjningsstöd. Långt
innan förra hösten hade socialtjänsten alltså stora problem med hård
arbetsbelastning, hög personalomsättning och brist på introduktion för
nyutexaminerade. Alliansen införde även ett stort antal nya lagkrav. Dock
ser vi nu tyvärr resultatet av att verksamheterna inte resurssattes för att möta
de nya kraven.

Socialtjänsten har en viktig roll i att vara det yttersta skyddsnätet i samhället
och ska vara en ryggrad i den svenska modellen. Regeringen har sedan dag
ett arbetat hårt med de frågor som rör socialtjänsten. För första gången
någonsin har det gjorts en direkt riktad förstärkning av sociala barn- och
ungdomsvården, en miljardsatsning över fyra år som ska gå till
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personalförstärkning, kompetenshöjning och kvalitet. Vi har även avsatt 10
extra välfärdsmiljarder till kommunerna årligen från 2017, pengar som
absolut bör komma socialtjänsten till del.

Regeringen förbereder även en översyn av socialtjänstlagen för att
modernisera den utifrån nuvarande och kommande behov. IVO har fått
ekonomisk förstärkning och frekvenstillsynen har förändrats för att bli mer
riskbaserad och kunna utföras där den behövs bäst, exempelvis vid boenden
för ensamkommande barn.

De krav på kompetens som Tobé och Widegren efterlyser finns redan genom
lagkrav på att vara socionom eller ha annan relevant examen för att arbeta
med myndighetsutövning i den sociala barn- och ungdomsvården.
Socionomprogrammet är ett av landets mest populära program. Många
kommuner har ändå svårt att rekrytera och behålla socionomer och det
behövs lokala insatser för att ge socionomerna, som ofta är unga ambitiösa
nyutbildade kvinnor, förutsättningar för att med en rimlig arbetssituation
kunna ge stöd och skydd till utsatta barn.

Att socialtjänsten är satt under hård press är en av orsakerna till de åtgärder
som regeringen vidtagit för att minska antalet asylsökanden men samtidigt
värna asylrätten. Det stora antalet asylsökande och särskilt ensamkommande
barn ökade trycket på verksamheter som i många fall redan var hårt ansatta
och eftersatta.

I vintras beslutade riksdagen om en tilläggsbudget på 11 miljarder kronor till
kommuner och landsting för att hantera den akuta situationen kring
migrationen. Tillsammans med de 8 miljarder kronor som
flyktingöverenskommelsen innebar för kommunerna så finns massor av goda
exempel. Man anställer socialsekreterarassistenter, en sedan länge
efterlängtad åtgärd. Det pågår arbete med att organisera arbetet bättre
genom att ta tillvara kompetensen hos de hårt arbetande socialsekreterarna.

Sverige behöver reformer och investeringar för att hålla ihop som land och
gå stärkta ur den här situationen. Det är så vi bygger ett välfärdssamhälle
med utgångspunkt i den svenska modellen. I vår samhällsmodell minskar vi
klyftor och skyddar de mest utsatta.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet, Utrikesdepartementet

"Ny ambassadör ska arbeta mot
människohandel"
Publicerad 04 maj 2016 Uppdaterad 04 maj 2016

Debattartikel, DN Debatt, 4 maj 2016 Sverige trappar
upp insatserna mot exploatering av kvinnor, barn och av
fattiga människor i världen. Vi inrättar, som världens
första feministiska regering, en ambassadör mot
människohandel. Tjänsten kan bli ett viktigt instrument i
det internationella samarbetet, skriver
jämställdhetsminister Åsa Regnér och utrikesminister
Margot Wallström.
Att handla med människor är en av de allvarligaste formerna av organiserad
brottslighet och en modern form av slaveri. Frågan är ett brott mot mänskliga
rättigheter och har ett mycket starkt jämställdhets- och barnrättsperspektiv.
Därför inrättar vi nu, som världens första feministiska regering, en
ambassadör för arbetet mot människohandel.

Det finns uppskattningar om att drygt 2 miljoner människor varje år hamnar i
slaveri. Nästan fyra femtedelar av offren – mest kvinnor och minderåriga
flickor – säljs till sexindustrin. Människohandel drabbar inte enbart enskilda
personer, utan påverkar själva strukturen i det demokratiska samhället
genom att frånta individer deras integritet och människovärde. Det är ett
resultat av fattigdom och korruption men också av bristande jämställdhet. I
många delar av världen har kvinnor och barn en mycket utsatt situation.

Människohandelsbrottet är en kedjebrottslighet som består av många olika
led. Det handlar om rekrytering och transport av offer, prostitution,
organhandel eller exploatering på arbetsmarknaden. Denna brottsliga
verksamhet är oftast gränsöverskridande och innebär grova kränkningar av
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de mänskliga rättigheterna.

Regeringen vill att Sverige ska vara en stark röst i världen för jämställdhet
och mänskliga rättigheter. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv, barns rättigheter ska stärkas. Detta innebär bland
annat att kvinnors och flickors särskilda utsatthet för människohandel ska
bekämpas med bästa möjliga insatser. Sveriges arbete ska bidra till att nå
målen i Agenda 2030 om jämställdhet och barns rättigheter. Brottens
gränsöverskridande karaktär kräver också ett effektivt internationellt
samarbete och ökad samordning vid sidan av nationella åtgärder.

Därför inrättar regeringen en tjänst som Sveriges ambassadör för arbetet mot
människohandel. Det är en viktig politisk signal till världssamfundet att
Sverige trappar upp sina insatser mot människohandel, mot exploatering av
kvinnor och barn och av fattiga och desperata människor runt om i världen.
Pågående krig och konflikter, och den migration som följer av det, har
förvärrat situationen för många kvinnor och flickor som löper risk att
utnyttjas och fara illa.

Ambassadören ska förstärka Sveriges internationella profil som en
framstående försvarare av de mänskliga rättigheterna. Samtidigt kan tjänsten
bli ett viktigt instrument för konkreta insatser för att höja effektiviteten för
de internationella ansträngningarna och samarbetet. Sverige ska också
genom ambassadörens arbete bidra till att jämställdhetsperspektivet blir
särskilt uppmärksammat inom de internationella insatserna mot
människohandel. Sverige har mycket att bidra med och kan som nation stå
som gott exempel med exempelvis den svenska sexköpslagen.

Ambassadören ska bidra till dialogen mellan olika regeringar, mellan
nationella myndigheter och internationella organisationer runt frågor som
fokuserar på prevention av och skydd mot människohandel samt lagföring av
gärningsmän. Tjänsten ska bidra till en ökad kunskap och kvalitet i arbetet
hos berörda svenska myndigheter.

Sveriges ambassadör för arbetet mot människohandel ska arbeta för att bidra
till:

• att identifiera och uppmuntra andra länders intresse för att samarbeta mot
människohandel, eventuellt genom att sluta bilaterala avtal med Sverige, med
fokus på att bekämpa människohandel och annan grov brottslighet samt att
aktivt bidra i arbetet;



• att bidra till att sprida svenska erfarenheter ifrån arbetet med att upptäcka
och beivra människohandel samt skydda och stödja dess offer internationellt;

• att driva på och stärka jämställdhetsperspektivet i det internationella
arbetet mot människohandel, bland annat genom att påverka andra länder att
anta lagstiftning som kriminaliserar efterfrågan på sexuella tjänster, liknande
den svenska regleringen;

• att övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller
tortyr mot barn ska upphöra;

• att identifiera framgångsfaktorer och goda erfarenheter i arbetet mot
människohandel samt göra dem kända både internationellt och hos berörda
svenska myndigheter;

• att representera Sverige vid olika internationella evenemang profilerade på
frågor som rör människohandel;

• att genom internationellt påverkansarbete bidra till en mer enhetlig tolkning
av Palermoprotokollets definition av människohandel i länderna som har
anslutit sig till protokollet för att, på sikt, öka möjligheterna för lagföring av
involverade gärningsmän;

• att skapa/återuppta ett internationellt nätverk av aktörer (internationella
ickestatliga organisationer, religiösa ledare, företag, yrkessammanslutningar,
media och andra opinionsbildare) som kan bidra genom sina insatser till att
motverka både människohandeln och dess sociala och ekonomiska
grundläggande orsaker;

• att skapa intresse för, sprida kunskap om och öka kompetensen om
människohandel bland de anställda på svenska utlandsmyndigheter och hos
andra svenska aktörer placerade i utlandet samt hos svenska företag och
organisationer som har representanter och arbetar utomlands;

• att föra en dialog på hemmaplan med de svenska myndigheter och de
ickestatliga organisationer som arbetar med frågor som berör
människohandel;

• att till regeringen rapportera om hur det internationella arbetet mot
människohandel fortskrider samt bidra till Sveriges periodiska rapporter till
internationella konventionskommittéer eller till annan internationell
granskning av Sveriges åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter;



• att stärka bilden av Sverige som pådrivande i arbetet mot människohandel
och dess orsaker genom kontakter med andra regeringar och genom att
identifiera framtida samarbetspartners;

• att samråda och samarbeta med specialiserade strukturer inom FN, EU,
Europarådet, Östersjöstaternas råd och andra relevanta internationella
mellanstatliga organisationer i deras arbete mot människohandel samt att
aktivt driva på samordningen av deras insatser.

Det internationella samarbetet runt dessa frågor involverar flera aktörer. På
global nivå har FN en samordnande roll för berörda FN- organisationers
insatser. På EU-nivå finns en samordnare för insatser mot människohandel.
Även Interpol och Europol arbetar med frågan.

Regeringen och de berörda statliga myndigheterna arbetar ständigt för att
bekämpa människohandeln. Sverige förknippas med mänskliga rättigheter
och demokrati. Mänskliga rättigheter är kvinnors rättigheter.
Människohandeln måste stoppas.

Åsa Regnér
Barn-, äldre och jämställdhetsminister

Margot Wallström
Utrikesminister



Debattartikel från Socialdepartementet, Utrikesdepartementet

"Vi måste lära fler länder om vår
sexköpslag"
Publicerad 23 april 2016 Uppdaterad 25 april 2016

Debattartikel i Expressen, 23 april 2016 Frankrike är det
fjärde europeiska landet som kriminaliserar sexköp.
Våra förhoppningar är att fler länder kommer att fatta
beslut i denna riktning, skriver utrikesminister Margot
Wallström och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Nyligen röstade Frankrikes nationalförsamling för att kriminalisera sexköp
enligt svensk modell. Med den nya lagen vill Frankrikes regering även
motverka människohandel och traffickingnätverk, nutidens slavhandel.

Frankrikes ställningstagande är en stor framgång för alla oss som kämpar för
kvinnors rättigheter och alla människors lika värde. Självklart ska det aldrig
gå att köpa en annan människa eller bedriva handel med människors
kroppar. Prostitution innebär exploatering av människor och befäster en
social över- och underordning som är skadlig för den enskilda men även för
samhället i stort. Alla som utnyttjas är offer oavsett könstillhörighet, men vi
vet att det framför allt är kvinnor och flickor som utnyttjas i prostitution och
att det ofta är män som köper sexuella tjänster.

Att ta ställning för de som utnyttjas i prostitution och samtidigt kriminalisera
de som köper sex är det enda rätta för ett civiliserat samhälle. Den som säljer
sex är för det mesta den som befinner sig i en utsatt situation och det ska inte
finnas hinder för att söka stöd för att förändra sin situation. Därför är det av
största vikt att det inte ska vara en kriminell handling att sälja sex.

Sverige var det första land i världen som införde ett förbud mot att köpa
sexuella tjänster. Det är vi stolta över. I januari 1999 blev det kriminellt att
köpa sexuella tjänster men inte att sälja. Frankrike är det fjärde europeiska
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landet efter Sverige, Norge och Island som kriminaliserar sexköp. Våra
förhoppningar är nu att fler länder kommer att fatta beslut i denna riktning.

Det är ovärdigt ett jämställt samhälle att män tar sig rätten till tillfälliga
sexuella förbindelser med kvinnor mot ersättning, något som antar allt mer
organiserade former i internationella kriminella nätverk, där kvinnokroppar
betraktas som en handelsvara.

När Sverige införde lagen mot sexköp antogs den kunna få en avskräckande
effekt på tänkbara sexköpare och kunna minska intresset från olika grupper
eller enskilda i utlandet att etablera en mer omfattande organiserad
prostitutionsverksamhet i Sverige. Detta har visat sig stämma. Sverige är inte
en lika attraktiv "marknad".

Stödet för sexköpslagen är i befolkningsstudier konstant högt sedan flera
mätningar tillbaka. 72 procent är positiva till lagen i den senaste mätningen
från 2014 (85 procent bland kvinnorna och 60 procent bland männen).

Det är tydligt att förbudet mot köp av sexuella tjänster har haft en normativ
effekt på potentiella köpare och därmed påverkat prostitutionens omfattning
i Sverige.

Regeringen låter för närvarande utreda om förbudet mot köp av sexuella
tjänster också ska gälla svenska medborgare utomlands. Utredningen har i
uppdrag att undersöka om det finns behov av åtgärder i syfte att säkerställa
ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel, köp av sexuell tjänst och
köp av sexuell handling av barn. Tilläggsdirektiv till utredningen att även se
på exploatering av utsatta personer för tvångsarbete och tiggeri har lagts till
och kommer att redovisas i juni 2016.

Regeringen driver nu på att andra länder ska följa efter i frågan om en
kriminalisering av sexköp både utifrån Kvinnokonventionens artikel 6 om
prostitution och handel med kvinnor och i EU-kommissionens direktiv mot
människohandel. Det är därför glädjande att Frankrike nu tagit detta steg.
Som jämställdhetsminister och utrikesminister kommer vi att prioritera
frågan under året, så att fler flickor och kvinnor kan få lagstiftningen på sin
sida mot exploatering och förtryck grundat i könstillhörighet.

Sveriges feministiska regering känner ett stort ansvar för att hålla kunskapen
om den svenska sexköpslagen levande både nationellt och internationellt.

Åsa Regnér



Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Margot Wallström
Utrikesminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Individernas behov
ska stå i centrum
Publicerad 17 april 2016 Uppdaterad 21 april 2016

Replik på debattartikel i Sydsvenskan, 17 april 2016 En
del tycks se en motsättning mellan rättigheter och
kostnadskontroll. Vi menar att det är en falsk
motsättning. Det skriver Åsa Regnér, barn-, äldre- och
jämställdhetsminister.
Inger Tolsved Rosenkvist, Harriet Johansson och Kajsa Mårtensson (alla L)
kritiserar regeringens fokus på att få kostnadskontroll inom
assistansersättningen, eftersom det redan är svårt för många att få det stöd
personerna uppfattar att de behöver, Aktuella frågor 7/4.

Låt oss då upprepa det vi både sagt och skrivit många gånger: individernas
behov ska stå i centrum för assistansen och för de andra insatserna i LSS. Ett
skäl att vi behöver översynen av LSS och assistansersättningen är att vi
behöver hitta sätt att säkerställa att individerna faktiskt får det stöd de har
rätt till, att lagen lever upp till sina ambitioner.

Samtidigt ska vi se över kostnadsdrivande mekanismer och skärpa
kontrollen. En del tycks se en motsättning mellan rättigheter och
kostnadskontroll. Vi menar att det är en falsk motsättning.

Assistansersättningen och de andra insatserna inom
funktionshinderspolitiken är en viktig del av vår svenska välfärdsmodell.
Legitimiteten för den modellen ligger i att var och en av oss kan lita på att
systemen fungerar och att varje krona används till dem eller det de var
avsedda för. Det borde egentligen inte vara kontroversiellt.

Kostnaderna för assistansersättningen har fördubblats på tio år och uppgår

https://www.regeringen.se/


idag till över 30 miljarder kronor, samtidigt som antalet personer som får
assistans inte ökat i alls samma utsträckning.

Vi vet att många upplever att de inte får de insatser de har rätt till. Samtidigt
ser vi hur antalet beviljade timmar per assistansmottagare ökar vecka för
vecka. Det gör att vi behöver ha en bättre kontroll, så att vi kan säkerställa
att varje krona hamnar rätt. Det är en viktig del i den svenska
välfärdsmodellen.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Välfärden får kosta – men
pengarna ska gå till dem som
behöver dem
Publicerad 31 mars 2016 Uppdaterad 31 mars 2016

Replik på debattartikel i Metro, 31 mars 2016 För mig är
det självklart att kvalitet och kontroll går hand i hand.
Den som behöver samhällets stöd gynnas av att där
finns en god kostnadskontroll, skriver Åsa Regnér,
ansvarig minister för regeringens
funktionshinderspolitik.
Den 28 mars skrev Björn Häll-Kellerman och Nora Eklöv från Unga
rörelsehindrade i Metro om regeringens ambition om en mer hållbar
kostnadsutveckling inom assistansen, något som de menar riskerar att
inskränka de mänskliga rättigheterna för personer som behöver assistans.

Vad gäller oron över att kontroll skulle bidra till inskränkningar av
rättigheterna för de drygt 16 000 som idag har assistans så vill jag vara tydlig
med att varje människa ska få det stöd han eller hon har rätt till. En del av de
kostnadsökningarna har handlat om att fler människor får leva friare liv idag.
Det var just det som var ambitionen när LSS och assistansersättningen kom
till och det ska vi värna.

Men de senaste tio åren har kostnaderna för assistansersättningen
fördubblats, samtidigt som antalet personer som får assistansersättning inte
ökat i alls samma utsträckning.

Parallellt med det vet vi att många upplever att lagen inte klarar att leva upp
till de ambitionerna och även att det blivit tuffare att få det stöd hon eller
han behöver. Det är mot den här bakgrunden som regeringen vill se över LSS
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och assistansersättningen, för att se till att insatserna blir mer träffsäkra och
att kostnadsutvecklingen blir hållbar över tid.

För mig är det självklart att kvalitet och kontroll går hand i hand. Den som
behöver samhällets stöd gynnas av att där finns en god kostnadskontroll. Alla
i vårt land ska känna sig trygga med att pengarna i vår skattefinansierade
välfärd används till de välfärdstjänster som avsetts. För mig är det en
självklarhet. Välfärden ska få kosta, men vi ska ha kontroll över att pengarna
går till de personer som behöver dem.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Assistanspengarna måste gå till
rätt saker
Publicerad 17 mars 2016 Uppdaterad 17 mars 2016

Replik på debattartikel i Dagens Samhälle, 17 mars
2016 Vi måste både se till att LSS lever upp till sina
rättighetsambitioner och att vi får till stånd en hållbar
kostnadsutveckling. Kontroll på att pengarna går till rätt
saker är ett viktigt steg, skriver Åsa Regnér, ansvarig
minister för funktionshindersområdet.
Nora Eklöv från Unga Rörelsehindrade skriver i Dagens Samhälle (15/3) om
regeringens ambition att få ökad kostnadskontroll inom assistansen, något
som hon menar riskerar att inskränka de mänskliga rättigheterna för personer
som behöver assistans.Först och främst vill jag vara tydlig med att
assistansersättningen inte har varit föremål för några nedskärningar. Tvärtom
så ökar fortsatt antalet beviljade timmar per person i hög takt, samtidigt som
antalet personer som får assistans inte ökar i alls samma utsträckning.

Det är mot den bakgrunden jag och regeringen gör insatser för ökad kontroll,
så att vi vet att pengarna används såsom det var avsett.

För mig är det självklart att kvalitet och kontroll går hand i hand. Alla i vårt
land ska känna sig trygga med att pengarna i vår skattefinansierade välfärd
används till de välfärdstjänster som avsetts. För mig är det en självklarhet.
Välfärden ska få kosta, men vi ska ha kontroll på att pengarna går till de
personer som behöver dem.

Vad det gäller oron att kostnadskontroll skulle bidra till inskränkningar av
rättigheterna för de drygt 16 000 som i dag har assistans så vill jag vara tydlig
med att varje människa ska få det stöd han eller hon har rätt till. Samtidigt
behöver insatserna inom hela LSS bli mer träffsäkra och mer likvärdiga. Vi
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behöver se över varför kostnadsutvecklingen inom assistansen varit så
anmärkningsvärt stor.

Eklöv menar att hon ser en skrämmande utveckling inom assistansen, där
människors rättigheter inte får stå i första rummet. De här två
beskrivningarna av samma verklighet tydliggör varför behovet av en översyn
av LSS är så stort: hur kommer det sig att kostnaderna ökar så kraftigt
samtidigt som många uttrycker att rättigheterna allt oftare kommer i andra
rummet?

Vi måste både se till att LSS lever upp till sina rättighetsambitioner och att vi
får till stånd en hållbar kostnadsutveckling. Kontroll på att pengarna går till
rätt saker är ett viktigt steg.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Vi måste kunna prata
kostnader även när det gäller
funktionsnedsatta
Publicerad 09 mars 2016 Uppdaterad 09 mars 2016

Replik på debattartikel, Nyheter 24, 9 mars Det faktum
att kostnadsökningen fortsätter stiga kraftigt, ger skäl för
att regeringen nu genomför åtgärder för bättre
kostnadskontroll. Människors rättigheter ska värnas,
skriver barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér.
Den 2 mars debatterade Mikael Andersson och Claes Bogdanoff, från Vi
Med Personlig Assistans, på Nyheter24 med anledning av en artikel jag skrev
i Svenska Dagbladet om regeringens insatser för att få en ökad kontroll på
kostnaderna och en hållbar kostnadsutveckling inom assistansersättningen.

I debatten efterlyser Andersson och Bogdanoff att politiker ska stå upp för
assistansen och Lagen om stöd och service (LSS), något de tycks sätta i
motsats till kostnadskontroll.

Det målas upp en motsättning i artikeln, mellan ena sidan kostnadskontroll
och andra sidan en lagstiftning som möjliggör människors frihet och
rättigheter. Det är inte första gången jag möter den bilden eller oviljan att
tala om kostnader inom assistansen.

Skälen kan variera, men jag tolkar det ofta som att det finns en stark oro att
de rättigheter som många kämpat hårt för ska gå förlorade när vi talar om
kostnader.

Jag vill därför vara mycket tydlig med detta: Människors rättigheter ska inte
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tummas på. Var och en ska få det stöd hon eller han behöver. Ett av skälen
till att vi vill se över LSS och assistansen är för att lagstiftningen ska bli mer
träffsäker, ska leva upp till sina ambitioner.

Men vi behöver också tala om kostnader och om behovet av kontroll.

God kostnadskontroll och en hållbar kostnadsutveckling är ett måste i våra
välfärdssystem. Jag värnar den svenska modellen, med generell välfärd som
ger människor möjlighet till frihet och självständighet.

Att vi vet att de pengar vi gemensamt investerar i den välfärden också
används så som de var avsedda, är en förutsättning för legitimiteten i de
systemen.

Kostnaderna för assistansen har fördubblats de senaste tio åren, utan att
antalet brukare ökat i samma omfattning. De är idag 30 miljarder om året.
Antalet beviljade timmar per vecka och person har stigit kontinuerligt. Idag
är det drygt 124 timmar per person och vecka i snitt.

Det är den bakgrunden, och det faktum att kostnadsökningen fortsätter stiga
kraftigt, som ger skäl för att regeringen nu genomför åtgärder för bättre
kostnadskontroll. Människors rättigheter ska värnas. Det ska inte finnas
någon tvekan om att pengarna används till det och dem de är avsedda för.

Kontroll och kvalitet hänger ihop.

Åsa Regnér
Barn- äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Detta gör vi för att
motverka mäns våld mot kvinnor
Publicerad 02 mars 2016 Uppdaterad 03 mars 2016

Debattartikel i Dagens Arena, 2 mars 2016 Män i alla
samhälls- och åldersgrupper utövar fysiskt, psykiskt och
sexuellt våld mot kvinnor. Och det minskar inte, skriver
jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Sverige har tagit emot ett stort antal ensamkommande flyktingbarn under de
senaste åren.

Vi har tagit ett stort ansvar. Enskilda, organisationer och myndigheter och
inte minst kommuner har gjort och gör imponerade insatser för att
mottagandet av alla dessa barn ska bli så bra som möjligt. Och detta i en
omfattning som kommer att göra ett historiskt avtryck.

Det är angeläget att nyanlända flickor och pojkar får tillgång till en god
introduktion i det svenska samhället, där kunskap om vårt samhälle och
värderingar är viktiga. Där ingår självklart sex- och samlevnadsundervisning.

Att särskilt lyfta sex- och samlevnad är självklart då Sverige i en positiv
bemärkelse befinner sig i särställning tillsammans med ett fåtal andra länder
då det gäller grad av jämställdhet, kvinnors generella rättigheter och särskilt
då det kommer till sexuella och reproduktiva rättigheter.

Föreställningar om kön formas tidigt under uppväxten.

Det finns män i alla samhälls- och åldersgrupper som utövar fysiskt, psykiskt
och sexuellt våld. Problemet finns bland både inrikes och utrikes födda unga
killar och män Vi vet att våldet mot kvinnor i Sverige inte har minskat.
Därför har regeringen vidtagit ett antal åtgärder för att förebygga våld mot
kvinnor. Respekten för kvinnors, flickors, pojkars och mäns absoluta rätt till
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integritet och självbestämmande måste värnas och vara tydlig.

Sverige har en feministisk regering, för oss är det självklart att jämställdhet är
något som gäller alla och ska komma alla till del.

De flesta som har flytt till Sverige är pojkar och många kommer från
uppväxtvillkor som på många sätt dramatiskt skiljer sig från de som råder i
Sverige. Vi har alla ett stort ansvar att både välkomna och introducera dem,
både de ensamkommande flickorna och pojkarna i deras nya samhälle. Detta
är inte en homogen grupp och vi måste lära oss mer.

Vi har kontakt med ATV, Allternativ till våld, i Norge som kommer till
Sverige inom kort. Planen är att vi ska kunna ta del av deras erfarenheter
och deras bedömning av hur deras arbete som i första hand handlar om
vuxna också kan modifieras till att rikta sig till unga på boenden för
ensamkommande flyktingbarn. ATV påbörjade sitt arbete 2013 och det har
följts upp och utvärderats. Både utbildare och de boende på
asylmottagningarna är mycket nöjda.

Vi arbetar för att kunna genomföra särskilda åtgärder för en satsning på sex-
och samlevnadsundervisning för unga nyanlända. Men det behövs även
generella insatser.

Att främja jämställdhet och förebygga sexuella övergrepp är högt
prioriterade frågor för regeringen. I syfte att öka flickors och pojkars
kunskap av hur normer och värderingar om kön och könstillhörighet skapar
och vidmakthåller hämmande könsroller och strukturer finns det behov av
ytterligare insatser av sex- och samlevnadsundervisning.

Som bland andra Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
påpekat, finns ett generellt utvecklingsbehov vad gäller sexualupplysning för
unga. Män, pojkar och maskulinitetsfrågor bör i högre grad involveras i
arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Länsstyrelsen i Östergötland redovisade nyligen sitt nationella
regeringsuppdrag att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess
olika uttrycksformer, som barnäktenskap, tvångsäktenskap och
könsstympning av flickor och kvinnor. Även Länsstyrelsen lyfter fram vikten
av förebyggande arbete och ökad kunskap.

Regeringen har redan vidtagit ett antal åtgärder på området som omfattar alla
som bor i Sverige, inklusive nyanlända. Av dessa uppdrag framgår att



regeringen lägger stor vikt vid att utveckla det förebyggande arbetet mot
våld mot kvinnor med fokus på mäns ansvar och delaktighet samt
maskulinitetsnormer.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Bättre kontroll
behövs av assistansersättningen
Publicerad 29 februari 2016 Uppdaterad 01 mars 2016

Replik på debattartikel i Svenska Dagbladet, 29 februari
2016 Människors rättigheter ska inte tummas på. Det
regeringen adresserar i regleringsbrevet är den
oförklarligt stora ökningen av antalet timmar och
därmed av kostnaderna, skriver Åsa Regnér, ansvarig
minister för regeringens funktionshinderspolitik.
Stig Nyman från Handikappförbunden skriver den 29 februari i Svenska
Dagbladet med anledning av det regleringsbrev regeringen gett
Försäkringskassan 2016. Där står att Försäkringskassan ska medverka till att
bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen, en
formulering Nyman menar riskerar att undergräva lagens intentioner och
individers rättigheter. Uppdraget till Försäkringskassan är givetvis inom
ramen för lagstiftningen. Människors rättigheter ska inte tummas på. Det
regeringen adresserar i regleringsbrevet är den oförklarligt stora ökningen av
antalet timmar och därmed av kostnaderna.

Kostnaderna för assistansen har fördubblats de senaste tio åren, utan att
antalet brukare ökat i samma omfattning. Nyman skriver ändå att dessa
kostnader är "en försvinnande liten del" av statens budget. Jag håller inte
med och jag vill vara tydlig med varför regeringen nu genomför åtgärder för
att komma tillrätta med kostnadsutvecklingen.

När Lagen om stöd och service stiftades fanns det en förväntan på vad den
skulle betyda. I propositionen skrev dåvarande statsminister Carl Bildt (M)
att han trodde att assistansen till en början skulle beröra 7000 personer och
uppgå till 40 timmar i veckan. Det motsvarade 2,4 miljarder kronor. Den
kostnadsökning som skulle uppstå då efterfrågan ökade bedömdes till 700
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miljoner kronor. Jag kan konstatera att de beräkningarna haft mycket liten
träffsäkerhet.

Kostnaderna för assistansen är i dag 30 miljarder om året. Antalet beviljade
timmar per vecka och person har stigit kontinuerligt. I dag är det drygt 124
timmar per person och vecka. Ökningen fortsätter och ger skäl för att
regeringen nu genomför åtgärder för bättre kostnadskontroll. Människors
rättigheter ska värnas. Det ska inte finnas någon tvekan om att pengarna
används till det och dem de är avsedda för.

Vi ska ha välfärdslösningar som omfattar alla. Men det förutsätter förtroende
för de lösningarna. Därför måste vi ha bättre kontroll av
assistansersättningen.

Åsa Regnér
Barn-, äldre och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Socialtjänsten har ett
mycket stort ansvar
Publicerad 24 februari 2016 Uppdaterad 24 februari 2016

Slutreplik på debattartikel om barnäktenskap i Svenska
Dagbladet, 24 februari 2016 Jag står i varje läge på
barns, och i detta fall särskilt på flickors sida, när det
gäller rätten att vara barn, skriver barnminister Åsa
Regnér.
I en replik på min artikel om hur vi globalt och lokalt ska bekämpa
barnäktenskap menar ett antal organisationer att jag är otydlig när det gäller
lagen och hur den tillämpas i Sverige. Det ska inte råda någon tvekan om att
jag i varje läge står på barns och i detta fall särskilt på flickors sida när det
gäller deras rätt att vara barn. Ingen ska tvingas till äktenskap och i Sverige
är det inte tillåtet att ingå äktenskap med barn.

Sedan den 1 juli 2014 är den lägsta åldern för att få ingå äktenskap i Sverige,
utan undantag, 18 år. På många håll i världen ser det tyvärr annorlunda ut
och det är inte möjligt att i svensk lagstiftning förbjuda barnäktenskap i
andra länder. Däremot kan vi verka för att andra länder förbjuder
barnäktenskap. För de barn som befinner sig i vårt land ska vi säkerställa att
de får det skydd och stöd som de behöver och har rätt till.

Socialtjänsten har ett mycket stort ansvar när det gäller de
skyddsbedömningar som ska göras för varje barn.

Det är ytterst en fråga för rättsliga myndigheter att avgöra om ett äktenskap
som har ingåtts utomlands ska erkännas eller inte i Sverige. Sedan lagen
skärptes för att ge barn starkare skydd har inga avgöranden kommit som
visar på om lagen haft förväntad effekt. Att frågan om barnäktenskap åter
blir aktuell visar att vi måste engagera oss i frågor om jämställdhet och
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sexuella och reproduktiva rättigheter både i Sverige och i världen.

För regeringens del har vi redan sagt att vi avser att följa upp att lagen
verkligen skyddar barn. Det står vi fast vid.

Åsa Regnér
Barn-, äldre och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Situationen på HVB-
hemmen är akut
Publicerad 22 februari 2016 Uppdaterad 22 februari 2016

Debattartikel, Expressen, 22 februari 2016 Säkerheten
och tryggheten på HVB- och familjehemmen är viktigt
och larmet om oseriösa aktörer som utnyttjar den
uppkomna situationen är oroande. Regeringen kommer
inte acceptera att man tummar på säkerheten för
kortsiktiga ekonomiska vinster, skriver Åsa Regnér,
ansvarig minister för socialtjänsten.
Förra året sökte 170 000 personer asyl i Sverige. Av dem är 35 000
ensamkommande barn. Varje barn som kommer till Sverige har sina egna
förutsättningar och unika historia med sig. Vi vill ge dem möjlighet att vara
trygga och kunna förverkliga sina mål. Samtidigt ska vi ta ansvar för att inte
tappa bort andra barn som har behov här och nu. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) har larmat om läget.

Dessutom uppmärksammar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ärenden
som inte tas omhand i tid och placeringar som fördröjs. Den senaste veckan
har det också rapporterats om barn som placerats i olämpliga miljöer och inte
fått den omvårdnad som de har rätt till. Det betyder att barn utsätts för
riskfyllda situationer. Det är inte acceptabelt. Våra system ska hålla för såväl
barn på flykt som andra barn och välfärden i övrigt.

Säkerheten och tryggheten är viktigt och larmet om oseriösa aktörer som
utnyttjar den uppkomna situationen är oroande. Det gäller såväl familjehem
som HVB. Förutom frågan om trygghet ska våra gemensamma resurser alltid
användas på bästa sätt. Därför har regeringen genomfört en rad beslut som
ska förbättra situationen.
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Vi har beslutat att ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att
kartlägga och analysera HVB samt familje- och jourhem med konsulentstöd.
Uppdraget ska genomföras med ett barnskydds- och barnrättperspektiv.
Fokus i analysen ska vara kvalitet och kostnader i vården. Dessutom har
Socialstyrelsen tagit fram nya föreskrifter för bemanning med mera för HVB
som just nu är ute på remiss. Vi bereder även förslag på krav på tillstånd från
IVO för att starta och bedriva verksamhet med konsulentstöd till familjehem
och jourhem för barn. Regeringen kommer inte acceptera att man tummar på
säkerheten för kortsiktiga ekonomiska vinster. Jag har träffat fackliga
organisationer och på fredag möter jag företrädare för vårdgivarna.

Socialtjänsten är ett kommunalt ansvar. Regeringen har gjort stora satsningar
för att stärka välfärden i stort och för att stärka kommunernas förmåga att ta
emot nyanlända. För första gången har det gjorts en direkt förstärkning av
sociala barn- och ungdomsvården, en miljard över fyra år. Vi har också infört
en ny boendeform kallad stödboende. Förra veckan lanserade
Barnombudsmannen och Socialstyrelsen webbsidan Koll på soc. Det är ett
regeringsuppdrag som syftar till att barn och unga ska få veta mer om
socialtjänsten och hur man kan få stöd och hjälp.

Ersättningarna för flyktingmottagande, inklusive ensamkommande barn, har
höjts. Bland annat har skolpengen för barn höjts med 50 procent.
Idrottsrörelsen, frivilligsektorn och bildningsförbunden har fått stora tillskott
för att öka tillgängligheten inom sina områden. Förutom dessa exempel på
riktade satsningar innebar flyktingöverenskommelsen med oppositionen
ytterligare 8 miljarder direkt till kommunerna. Jag förutsätter att dessa medel
går till att förstärka de sektorer som verkligen behöver det. Ett sådant
exempel är socialtjänsten med sitt stora ansvar för ensamkommande
flyktingbarn.

Socialtjänsten är en verksamhet som under lång tid varit hårt belastad. Det är
tydligt att den stora flyktingströmmen har inneburit ytterligare stort tryck på
den sociala barn- och ungdomsvården som nu behöver tid och möjlighet för
återhämtning. Men, samtidigt har nu ljuset riktats mot en sektor i samhället
som vi väntar oss ska fungera men sällan diskuterar. Att se möjligheter i
detta och att lyssna till alla kompetenta medarbetare och till barnen det gäller
är den bästa vägen framåt. Jag är mycket imponerad över hur arbetet
fungerat och hur man lokalt hittat lösningar för att lösa även denna
krissituation. Nu finns det möjlighet att ta tillvara de kunskaper och det
engagemang som finns på arbetsplatserna för att rusta för framtiden och inte
bara hantera det akuta läget. Barns bästa är regeringens prioritet och en del
av den svenska modellen.



Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Dags att investera i
äldreomsorgens personal
Publicerad 10 februari 2016 Uppdaterad 10 februari 2016

Debattartikel i Dagens Samhälle, 10 februari 2016
Sverige ska fortsätta vara ett av världens bästa länder
att åldras i. Vi kan vara stolta över en äldreomsorg som
de flesta äldre är nöjda med, samtidigt som vi måste se
behoven av att stärka och utveckla kvaliteten i den,
skriver äldreminister Åsa Regnér.
De senaste veckorna har äldreomsorgen diskuterats flitigt i media. För mig
som äldreminister är å ena sidan alltid oroväckande att det finns brister i
äldreomsorgen, men å andra sidan är det förstås otroligt välkommet att vi får
tillfälle att prata om något som är en hjärtefråga för mig: En äldreomsorg som
sätter de äldres behov i centrum.

Sverige är och ska fortsätta vara ett av världens bästa länder att åldras i. Vi
kan vara stolta över en äldreomsorg som de flesta äldre är nöjda med,
samtidigt som vi måste se behoven av att stärka och utveckla kvaliteten.

Regeringen genomför med stöd av Vänsterpartiet en historiskt stor satsning
på mer personal och inför ett nytt investeringsstöd för äldreboenden, vilket
är två viktiga vägar för att stärka kvaliteten. Nu påbörjas också
kunskapslyftet för personalen i äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen,
som kommunerna kan söka medel för via Socialstyrelsen.

När vi talar om äldreomsorgen får vi inte glömma de kvinnor och män, allra
oftast kvinnor, som möjliggör omsorgen med sina insatser. Utan den
kompetenta och hårt arbetande personalen skulle inte svensk äldreomsorg
vara så bra som är.
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På min äldreresa runt om i olika kommuner har jag haft förmånen att både
träffa och diskutera äldreomsorg med både äldre kvinnor och män och med
personal inom äldreomsorgen. Två viktiga intryck har dominerat de
samtalen: Personalens omsorg är helt avgörande för hur en person trivs med
sin äldreomsorg, och vi behöver investera mer i personalen.

Ska vi bygga äldreomsorgen stark och redo för framtiden måste vi också
investera i de som jobbar där. Det som är omsorg i äldreomsorgen är så tätt
sammankopplat med de som jobbar, att satsningar på personalen också är
satsningar på kvaliteten för de äldre.

I de samtal jag har med personalen inom äldreomsorgen är ett ständigt
återkommande tema att de upplever att arbetsvillkoren, precis som i många
kvinnodominerade sektorer, är tuffa. Många lyfter problem med låga löner,
delade turer och ofrivillig deltid. Lönefrågor är förstås frågor för
arbetsmarknadens parter, men vardagen för den som arbetar inom
äldreomsorgen påverkas av många olika saker.

Den bemanningssatsning regeringen genomför, med två miljarder kronor om
året till mer personal i äldreomsorgen, kommer att innebära bättre villkor.
Det är en viktig feministisk satsning. Det kommer att bli mer tid för
personalen, vilket ger högre kvalitet och bättre förutsättningar för personalen
att göra sitt jobb.

Nu har kompetensutvecklingssatsningen för att stärka personalen i
äldreomsorgen, och därmed också stärka kvaliteten i äldreomsorgen, dragit
igång. Den delen av kunskapslyftet som kommer att gå direkt till personal i
äldreomsorg och funktionshinderomsorg, på 178 miljoner kronor, kan alla
kommuner söka hos Socialstyrelsen. Det är en chans att göra äldreomsorgen
i Sverige ännu bättre och att ge personalen chans att spetsa sin kompetens.

Under våren kommer jag att besöka kommunledningar och äldreomsorg i
Överkalix, Jönköping, Munkedal och Göteborg på min äldreresa. Jag ser
fram mot att där få prata om hur både bemanningssatsningen och
kunskapslyftet tas emot och omsätts i kvalitetshöjande insatser för
äldreomsorgen.

Tillsammans kan regeringen och kommunerna investera för att Sverige också
i framtiden ska vara ett av världens bästa länder att åldras i. Att de
investeringarna också kommer att bidra till jämställdhet är en viktig bonus.

Åsa Regnér



Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Barns rättigheter ska
sättas främst
Publicerad 10 februari 2016 Uppdaterad 10 februari 2016

Debattartikel i Svenska Dagbladet, 10 februari 2016 I
debatten om barnäktenskap och migration måste vi orka
se helheten. Vi tenderar att glömma bort globala
sammanhang. Man måste helt enkelt bekämpa
barnäktenskap där de tillämpas, skriver barnminister
Åsa Regnér.
Jag är mycket angelägen om att svensk lag följs och att flickor som flytt till
Sverige behandlas som barn vid ankomsten till Sverige, oavsett giftermål.
Därför arbetar också nu Socialstyrelsen med att förtydliga de riktlinjer som
finns i denna fråga. Socialtjänsten måste ha ett klart jämställdhetsperspektiv
och hjälpa både flickor och pojkar bli aktörer i sina egna liv. Vi har en chans
att ge dom som kommer till vårt land ett nytt liv och vi ska inte svika.
Rättigheterna i barn- och kvinnokonventionerna måste, utöver svensk
lagstiftning, vara utgångspunkten. Men i debatten om barnäktenskap och
migration måste vi orka se helheten. Vi tenderar att glömma bort globala
sammanhang.

Imorgon deltar jag i en interpellationsdebatt i riksdagen. Ett av ämnena som
kommer att tas upp är barnäktenskap.

På många håll i världen har flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva
rättigheter försummats under lång tid och medias intresse har varit svalt.
Flickor betalar priset när deras egna regeringar sviker dem, när krigsherrar
förslavar dem och när länder med betalningsförmåga faktiskt inte ställer upp.
Barnäktenskap är ett sätt att kontrollera flickor och kvinnor. Det är ett svar
på föreställningen att flickors sexualitet måste bemästras och ägas av någon
annan än henne själv, en man. Det är också ett svar på idén om att flickor
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och kvinnor enbart är sin kropp och dess funktioner, barnafödande och
relationer är hennes huvudsakliga uppgift. I starkt patriarkala system
behöver flickan och hennes sexualitet tyglas och tas om hand. När hon gifts
bort oskadliggörs hon när hon blir en mans egendom. I själva verket blir livet
ofta en tillvaro av arbete under slavliknande förhållanden, frihetsberövande
och övergrepp.

Konservativa religiösa samfund, antiabortorganisationer och bakåtsträvande
politiker har samverkat. Allt mindre medel inom det globala biståndet går till
sexuella rättigheter, kvinnoaktivister lever farligt i stora delar av världen,
FN-organ som verkar för jämställdhet får krympande budgetar även om
Sveriges bidrag ökar.

Föreställningarna om kvinnors ställning är urgamla, men existerar
fortfarande i olika former. Kvinnoorganisationer i världen, modiga aktivister,
kvinnliga politiker och några män har uppmärksammat frågan i många år. FN
arbetar med detta i fält inte minst i samband med migration. FNs rapportör,
Zainab Bangura kallade barnäktenskap för flickor på flykt en "negative
cooping strategy", när jag träffade henne i FN i NY härom veckan. Man tror
man skyddar flickor från övergrepp av andra män om man gifter bort henne
till en man som hon då "tillhör". Vi måste naturligtvis bort från
föreställningen att män har rätt till kvinnors kroppar, på det ena eller andra
sättet.

För några år sedan besökte jag en flickskola i Bangladesh där det fortfarande
är vanligt att flickor gifts bort. Föräldrarna betalar dessutom för det. Jag
träffade lärare och elever. Tjejerna överlag var mycket studiemotiverade,
nyfikna och jag minns deras mål om att bli ingenjörer, läkare och
hårfrisörskor. De kvinnliga lärarna var dock bekymrade över att dessa
drömmar långt ifrån alltid uppfylldes. Alltför ofta försvann begåvade flickor
utan avslutad utbildning till äktenskap med äldre män som föräldrarna gjort
upp om. Jag blev väldigt tagen när jag hörde att lärarnas lösning var att avstå
en del av sina begränsade egna löner till en liten fond så att de kunde erbjuda
fattiga föräldrar en liten kompensation, en möjlighet att behålla flickorna
ogifta och i skolan ett tag till.

Man måste helt enkelt bekämpa barnäktenskap där de tillämpas och stödja
att flickor och kvinnor får bestämma om sina egna kroppar, planer, liv,
drömmar och utbildning. Att kvinnor och män har tillgång till
sexualundervisning, preventivmedel, och rätt bestämma över barnafödande
och relationer. Att det finns lagstiftning mot våld och övergrepp och att man
känner till sina rättigheter. Att frågan om barnäktenskap och brist på sexuella



och reproduktiva rättigheter hänge ihop, kan låta självklart. Men det är det
inte. Många länder i världen, också inom EU, har i själva verket motarbetat
flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter under senare år.

Underåriga som kommer till Sverige ska behandlas som de barn de är.
Barnets rättigheter är överordnat och socialtjänsten ska alltid göra en
individuell bedömning. Länsstyrelsen i Östergötlands har regeringens
uppdrag att stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, där
barnäktenskap och tvångsäktenskap ingår. Länsstyrelsens kompetensteam
ger stöd och råd till bl.a. socialtjänsten och erbjuder en stödtelefon.

Även Socialstyrelsen har upprättat en stödfunktion för professionella för att
rådgöra i komplicerade ärenden. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att göra en
närmare analys av konsekvenserna av flyktingsituationen för socialtjänsten.
Inom ramen för detta uppdrag ska man beakta skillnader mellan pojkar och
flickor.

Sverige stödjer konsekvent dessa rättigheter nationellt och i det
internationella samfundet. Vi kämpar för jämställdhet hela vägen och står
konsekvent på flickors och kvinnors sida. Därför kommer jag att arrangera
seminarium om migration och jämställdhet i New York inom kort. Jag
kommer att ta min del av ansvaret för ökad jämställdhet i Sverige och som
del av en feministisk regering med en feministisk utrikespolitik även i alla de
internationella kontakter jag har.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Socialdepartementet

Stärk hbtq-personers rätt att vara
sig själva
Publicerad 08 februari 2016 Uppdaterad 08 februari 2016

Expressen, 8 februari 2016. Folkhälso- sjukvårds och
idrottsminister Gabriel Wikström, barn, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér, justitie- och
migrationsminister Morgan Johansson, kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke,
socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.
Lagstiftningen måste utvecklas i takt med samhället i övrigt. Regeringen
planerar därför att genomföra förändringar som syftar till att ge samma
förutsättningar för alla, oavsett val av partner och familjetyp, skriver fem
ministrar.

Människor har rätt att vara sig själv i livets alla delar. Att få leva med den
man älskar och att få respekt för sin familjebildning är exempel på detta.
Arbetet med att bryta gamla normer som begränsar människor från att leva
sina liv fullt ut måste fortsätta. Detta gäller inte minst politiken för homo- bi-
trans- och queerpersoners (hbtq-personers) rättigheter.

Pådrivande organisationer i civilsamhället och modiga politiker före oss har
bidragit till att utvecklingen i hbtq-frågorna gått i rätt riktning. Samhället
utvecklas ständigt, och med det förändras också synen på föräldraskap,
familj, kön och barnets rättigheter i familjen. Det finns i dag en rad andra
familjekonstellationer än de traditionella kärnfamiljerna: ensamstående,
vänner som skaffat barn tillsammans, styvfamiljer eller familjer med flera
mammor eller pappor. Våra samhällssystem måste möta också dessa
familjers behov.
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Lagstiftningen och dess tillämpning måste utvecklas i takt med samhället i
övrigt. Den ska hantera olika sätt att bilda familj och säkerställa alla
människors rätt till en god hälsa. Regeringen planerar därför att genomföra
förändringar som syftar till att ge samma förutsättningar för alla, oavsett val
av partner och vilken familjetyp var och en väljer att leva i:

Föräldraskapsstödet och familjerättsliga frågor inom socialtjänsten
behöver bli mer modernt, jämlikt och jämställt. Familjer ser olika ut och
har olika behov. Mot den bakgrunden har regeringen samlat ansvaret för
dessa frågor hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. En
viktig uppgift för myndigheten är att ta fram kunskapsstöd till berörda
aktörer för att dessa i sin tur ska kunna ge bättre stöd och vägledning till
föräldrar och barn.

Familjer kan se ut på en mängd olika sätt, men när föräldraförsäkringen
utformades var det fortfarande idén om en kärnfamilj med två
sammanboende föräldrar man utgick från. Barnfamiljernas
levnadsförhållanden har ändrats över tid.

Mer än vart femte barn växer upp i en annan familjekonstellation än den
med båda sina biologiska föräldrar. Utredningen föräldraförsäkringen
som nu ska genomföras har därför fått i uppdrag att identifiera problem
och undersöka möjligheterna att underlätta för olika
familjekonstellationer att använda föräldraförsäkringen.

I dag finns det stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället.
För att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation har
regeringen tillsatt en kommission för jämlik hälsa. Vi vet att hbtq-
personer generellt har sämre hälsa och att unga hbtq-personer är särskilt
utsatta när det gäller psykisk hälsa. Kommissionen ska i sitt arbete därför
beakta hälsoskillnader mellan hbtq-personer och den övriga
befolkningen.

Bemötandet av hbtq-personer inom hälso- och sjukvården är ojämlikt
över landet. Det händer dessvärre att individer blir ifrågasatta och
bemötta med okunskap i kontakten med olika instanser. I vissa fall leder
det till att hbtq-personer undviker att söka vård.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga vård och behandling av
intersexuella (personer som inte kan könsbestämmas av biologiska skäl)
och genomföra insatser inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.



Målet är att höja kunskapen om hbtq-personers villkor och
levnadsförhållanden och hur diskriminering kan ta sig uttryck.
Tillsammans med Folkhälsomyndigheten ska man även se över hur
frågor som rör unga transpersoners hälsa ska kunna lyftas inom ramen
för andra satsningar på psykisk hälsa.

Det finns flera uppmärksammade fall där man i folkbokföringen
registrerat uppgifter om en person som bytt könstillhörighet på ett sådant
sätt att kopplingen mellan personer, exempelvis barn-förälder, har
upphört. Skatteverket har nu fått i uppgift att beskriva vad som gjorts
eller ska göras för att förhindra problem som kan finnas.

Nuvarande regler om faderskap och föräldraskap utgår från det
olikkönade äktenskapet. Det finns skäl att se över om reglerna bör
moderniseras och därför avser regeringen att under våren tillsätta en
utredning som ska göra en översyn av lagstiftningen.

Det här är några av de initiativ regeringen nu genomför. Vi vet att det finns
mycket kvar att göra. Diskriminering, ojämlikt bemötande och våld är
fortfarande vardag för många hbtq-personer runt om i landet. Det är aldrig
acceptabelt. Regeringen kommer att fortsätta arbetet för att stärka hbtq-
personers möjlighet att vara sig själv fullt ut i livets alla delar.

Gabriel Wikström
Folkhälso- sjukvårds och idrottsminister (S)

Åsa Regnér
Barn, äldre- och jämställdhetsminister (S)

Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister (S)

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister (MP)

Annika Strandhäll
Socialförsäkringsminister (S)



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Fler äldreboenden är
högt på regeringens agenda
Publicerad 21 januari 2016 Uppdaterad 21 januari 2016

Replik på debattartikel av Christina Tallberg, PRO, i
Expressen den 21 januari Regeringen inför i år ett nytt
investeringsstöd för fler äldreboenden, skriver
äldreminister Åsa Regnér.
Den 20 januari skrev Christina Tallberg, PRO, en debattartikel om en av
våra stora framtidsfrågor: äldreomsorgen.

Tallberg skriver bland annat utifrån den utredning regeringen tillsatt,
Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, och utifrån ett par av de
utmaningar äldreomsorgen står inför. Utredningen är viktig för utvecklingen
av äldreomsorgen.

Jag ser fram mot resultaten, men jag ser också fram mot att fortsätta den
dialog vi alltid har om äldreomsorgen, tillsammans med
pensionärsorganisationerna. En av de angelägna frågor Tallberg nämner i
artikeln är fler äldreboenden, men också flexiblare former som kan ta hänsyn
till de olika behov som olika människor har.

Fler äldreboenden står högt på regeringens agenda. Vi inför i år ett nytt
investeringsstöd för äldreboenden. Stödet går till kommunerna och kan
användas till både klassiska äldreboenden och till olika former av
mellanboenden.

Olika kvinnor och män behöver olika boendelösningar och den äldres behov
måste alltid stå i centrum. Jag träffade en äldre man i Västerås som bodde
växelvis hemma med sin fru och växelvis på äldreboende. Han beskrev den
resa det inneburit för honom, hur livskvaliteten ökat.
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Jag har träffat många som har positiva berättelser, men jag möter också
exempel på när äldreomsorgen brister. Brist på äldreboenden eller brist på
personal är inte sällan problemet. Det är mot den bakgrunden regeringen, i
överenskommelse med Vänsterpartiet, också satsar två miljarder om året på
mer personal i äldreomsorgen, 150 miljoner på investeringsstöd och 200
miljoner på kompetensutveckling.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér:Det behövs mer
bredd och flexibilitet på
äldrebostadsområdet
Publicerad 18 januari 2016 Uppdaterad 18 januari 2016

Debattartikel, SVT Opinion, 18 januari Även när
krafterna minskar går det ofta att underlätta fortsatt
kvarboende, men när det inte längre är vare sig ett
önskemål eller en möjlighet saknas det ibland lämpliga
alternativ av boende, skriver äldreminister Åsa Regnér.
Äldreomsorgen är en av våra stora framtidsfrågor. Både för att antalet äldre
kvinnor och män ökar men också för att vi behöver utveckla lösningarna
inom äldreomsorgen så att de i högre utsträckning tar hänsyn till att vi som
människor är olika.

Att det ska finnas tid att se varje människa och olika personers behov inom
äldreomsorgen är både en hjärtefråga för mig och en fråga om kvalitet.

Därför satsar nu också regeringen två miljarder om året i en historisk
satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen. Mer personal betyder mer
tid för omsorg, och det är en förutsättning för att de enskilda äldres behov
ska vara i fokus.

Sveriges äldre blir fler och det betyder att antalet bostäder för äldre också
måste öka. Behovet ser förvisso olika ut på olika platser i landet men det är
sammantaget stort och det förstärks av den bostadsbrist som finns i många
delar av landet.

Mot den bakgrunden är ett nytt investeringsstöd för olika former av
äldreboenden en av de viktiga satsningar regeringen genomför 2016.
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Utöver det här har regeringen tillsatt utredningen Nationell kvalitetsplan för
äldreomsorgen, som har i uppdrag att se över boendefrågorna tillsammans
med andra viktiga framtidsfrågor för äldreomsorgen.

Det nya investeringsstödet är en insats för att få fart på byggandet av
äldrebostäder men det är också en stimulans för att få mer bredd och
flexibilitet på äldrebostadsområdet.

En del äldre vill bo på ett traditionellt äldreboende och det nya
investeringsstödet kommer att vara en avgörande insats för att de platserna
ska bli fler.

Det behövs.

Men många äldre föredrar ändå att bo kvar hemma långt upp i åldern.

Även när krafterna minskar går det ofta att underlätta fortsatt kvarboende,
men när det inte längre är vare sig ett önskemål eller en möjlighet saknas det
ibland lämpliga alternativ av boende.

På en del håll är utbudet av sådana bostäder begränsat och på andra håll kan
en lämplig men nyproducerad bostad vara alltför dyr.

I det här finns en viktig jämställdhetsaspekt: Kvinnliga pensionärer har
betydligt lägre pensioner än manliga pensionärer. Att bygga så att fler har råd
är en jämställdhetsfråga.

Det nya investeringsstödet innebär både en ökad satsning på byggande av
traditionella äldreboenden, men också på byggandet av andra typer av
mellanboendeformer, såsom seniorbostäder.

Dessutom kan stimulansen användas för att bygga om lägenheter så att den
som vill kan bo kvar hemma om det görs justeringar också kan få göra det.

Det här är med andra ord en satsning som tar sin utgångspunkt både i det
generella behovet av bostäder för äldre och i insikten att människor har olika
behov, även när vi blivit lite äldre.

Det nya investeringsstödet och bemanningssatsningen är två exempel på hur
regeringen moderniserar äldrepolitiken.

Stora och breda satsningar möjliggör större individuell frihet, jämlikhet och
jämställdhet när vi blir äldre.



Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Främlingsfientliga
krafter får inte kapa frågan om
kvinnors rättigheter
Publicerad 13 januari 2016 Uppdaterad 13 januari 2016

Debattartikel, Aftonbladet, 13 januari 2016
Reaktionerna efter Köln och "We are Sthlm" har med rätta varit starka.
Debatten har kommit att handla om allt från förövarnas bakgrund och
gruppfenomen till kvinnors negativa erfarenheter i vardagen och genom
generationer av sexuella trakasserier och våld.Låt oss som samhälle, lyssna
och ta fasta på vad tjejer och kvinnor berättar. Låt oss ta deras röster på
allvar.

Sverige har i en internationell jämförelse en stolt historia med en
framgångsrik kvinnorörelse, som framför allt sedan 70-talet har drivit på
frågan om kvinnors rättigheter på bred front, men även med särskilt fokus på
våld och sexuellt våld.

Insatser och åtgärder, till exempel kvinnojourer och samtalsmottagningar har
i första hand riktats till de kvinnor som drabbats av mäns våld. Regeringen
avsätter i år 100 miljoner i utökat stöd till kvinnojourerna. Fortsättningsvis är
det regeringens avsikt att i högre grad fokusera arbetet på mäns ansvar och
delaktighet för att förebygga och förhindra våld, detta oavsett bakgrund.

Regeringen har under hösten tecknat en överenskommelse med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) om att stärka jämställdhetsarbetets
inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor. Satsningen syftar till att
påverka destruktiva och begränsande normer kring maskulinitet och att
stärka mäns och pojkars delaktighet i organiserat jämställdhetsarbete, bland
annat i det våldspreventiva arbetet.

Vi vet att män med en stereotyp syn på manlighet har en ökad risk att utöva
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våld.

Det är en utmaning att förändra normer, men inte omöjligt. Det finns många
exempel på hur normer och värderingar förändrats på relativt kort tid. Några
exempel är attityder till rökning och barnmisshandel.

Det är brist på kunskap om vilka metoder och program som fungerar i det
våldsförebyggande arbetet i Sverige, men däremot finns program som visat
goda resultat internationellt. För att stärka användningen av dessa
utvärderade program har Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor
fått i uppdrag att aktivt främja att de används av kommuner och
organisationer inom det civila samhället.

Regeringen har även gett Skolverket i uppdrag att utvärdera effekterna av ett
av de internationella program som nu prövas i ett antal kommuner i Sverige,
Mentors in Violence Prevention (MVP). Om utvärderingen visar att
programmet är effektivt kan det spridas till skolor i hela landet

Ett annat viktigt arbete är översynen av sexualbrottslagstiftningen som syftar
till att stärka brottsoffrens ställning i rättsprocessen och vars resultat ska
redovisas i oktober.

I oktober tog jag emot Jämställdhetsutredningens förslag om det fortsatta
jämställdhetsarbetet. Våren 2016 är ett viktigt tillfälle för samtal, möten och
beslut om den framtida jämställdhetpolitiken, som kan få verklig betydelse
för människors liv och livskvalité i ett modernt och jämställt Sverige.

Det är min övertygelse att vi har alla de förutsättningar ett land behöver för
att lyckas. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina liv. Män måste i högre grad solidarisera sig med kvinnor i
arbetet för ett jämställt samhälle, självklart gäller det även nyanlända.

Kulturell-, etnisk bakgrund eller tillhörighet är aldrig en ursäkt inte heller en
förklaring till kriminellt beteende, därför vägrar jag att låta främlingsfientliga
krafter kapa den viktiga frågan om kvinnors rättigheter och jämställdhet för
oss alla.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Därför behöver assistanslagen
ses över
Publicerad 22 december 2015 Uppdaterad 22 december 2015

Replik i Dagens samhälle den 22 december 2015. LSS
är ett viktigt verktyg för delaktighet. Det är en
rättighetslagstiftning med höga ambitioner om
människovärde, och det ska den fortsätta vara. Därför
är det centralt att resurserna går till de individer och de
behov som lagstiftningen avser.
REPLIK. I regeringsförklaringen 2014 slog statsminister Stefan Löfven fast
att hinder för människors delaktighet ska rivas. Det är ord som förpliktigar,
för mig som minister för funktionshindersfrågorna och för hela regeringen.

Ett led i det arbetet är den nya funktionshinderpolitik som vi börjat arbetet
med att ta fram, som ska ta utgångspunkt i konventionen om mänskliga
rättigheter och konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Det är ett arbete som ska ta sikte på ett universellt
utformat samhälle där var och en får möjlighet till delaktighet i samhällslivet.

Lagen om stöd och service, LSS, är ett viktigt verktyg för delaktighet. Jag
vet att det, när regeringen talar om behovet av en översyn av den lagen,
finns en stor oro hos många av dem som behöver och har rätt till LSS. Det är
en rättighetslagstiftning med höga ambitioner om människovärde, och det
ska det fortsatt vara.

Men det finns mycket som tyder på att lagen inte lever upp till sina
ambitioner. Jag hör många berätta hur de förlorat de förlorat den assistans de
upplevt att de har rätt till och många som behöver assistans uttrycker till mig
frustration över att lagen inte fungerar som det var tänkt.
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Samtidigt har det skett en stor kostnadsökning, inte så mycket av antalet
personer som av antalet timmar. På tio år, mellan 2004 och 2014, har statens
kostnader för assistansersättning ökat från 10 miljarder kronor till 24
miljarder per år. Detta samtidigt som antalet personer som behöver personlig
assistans ökat med knappt 4 000 personer och sedan 2009 i princip inte ökat
alls. Det är en iögonfallande utveckling.

Vi ser också att det finns oskäliga skillnader mellan män och kvinnor, där
män systematiskt beviljas mer assistans än kvinnor. Det finns med andra ord
många skäl att det behövs en översyn.

Ibland ställs kostnadskontroll och individens rättigheter retoriskt mot
varandra, men det är inte en rättvisande motsättning, tvärtom. Båda är en
förutsättning för att LSS ska kunna leva upp till sina ambitioner.
Kostnadskontroll är en förutsättning för att det ska finnas förtroende för våra
välfärdssystem. LSS är en viktig del av dessa.

Det är viktigt att veta att resurserna går till de individer och de behov som
lagstiftningen avser.

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Männen bör vara del
av jämställdhetsarbetet
Publicerad 17 december 2015 Uppdaterad 17 december 2015

Replik på debattartikel i Svenska Dagbladet, 17
december 2015 Flera myndigheter har pågående
uppdrag som syftar till att förebygga och förhindra
hedersrelaterat våld och förtryck. Det skriver Åsa
Regnér i en replik om kvinnors ofrihet i utsatta förorter.
Jag delar debattörernas problembeskrivning på SvD Debatt 14/12, att det
lever flickor och kvinnor men även pojkar och män i Sverige som inte får
sina mänskliga rättigheter tillgodosedda – det är förstås helt oacceptabelt.

Vi behöver involvera fler män i arbetet med att motverka mäns våld mot
kvinnor, men också i arbetet med jämställdhet i stort. Fler män behöver
engagera sig, men fortfarande är män förvånansvärt frånvarande. Arbetet
drivs mest av kvinnor. Män har liksom kvinnor ett gemensamt ansvar och en
uppgift att fylla i arbetet för ökad jämställdhet.

Regeringen har under hösten tecknat en överenskommelse med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) om att stärka jämställdhetsarbetets
inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor under 2015–2016. Syftet
är att stärka mäns och pojkars delaktighet i organiserat jämställdhetsarbete,
bland annat i det våldspreventiva arbetet. Uppdrag har även givits till
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) samt
Skolverket.

När det gäller stödet till trossamfunden, drygt 100 miljoner per år i direkt
stöd, så anser regeringen att det är ett viktigt stöd. De religiösa samfunden
spelar en central roll i många människors vardagsliv och är en nyckel till ett
framgångsrikt arbete med etablering och ett starkare civilsamhälle.
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Det finns dock behov av att se över stödet, något som inte skett sedan 1998.
Inriktningen på denna översyn är ännu inte färdig, men det är något som
regeringen kommer att återkomma till framöver. Nämnden för statligt stöd
till trossamfund (SST) har fått i uppdrag att verka för att stimulera arbetet
med demokrati och demokratisk medvetenhet inom trossamfunden.
Nämnden ska utveckla den dialog som redan förs med samfunden och
inkludera ett brett spektrum av samfund och av grupperingar i arbetet.
Kvinnor och ungdomar utgör prioriterade målgrupper för satsningen.

Ytterligare insatser behövs för att förhindra att fler flickor utsätts för våld
och förtryck. Varenda flicka som dödas, skadas, hotas eller bortförs är
givetvis en för mycket. För närvarande bereds i regeringskansliet de
remissvar som inkommit på förslaget till en Nationell strategi mot mäns våld
mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Flera myndigheter har pågående uppdrag som syftar till att förebygga och
förhindra hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttryck som till
exempel tvångsäktenskap, barnäktenskap och könsstympning. Sedan 2013
har länsstyrelsen i Östergötlands län i uppdrag att utveckla ett nationellt
kompetensteam för att samordna och stödja arbetet mot tvångsäktenskap
och barnäktenskap liksom mot hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer på
www.hedersfortryck.se.

Det är viktigt att involvera föräldragenerationen. Länsstyrelsen i
Östergötlands län kommer inom kort att redovisa sitt regeringsuppdrag att
kartlägga förebyggande insatser som syftar till att motverka hedersrelaterat
våld och förtryck samt barn- och tvångsäktenskap och kvinnlig
könsstympning och redovisa exempel på föräldrastödjande insatser som
bland annat synliggör barns rätt till kroppslig integritet och insatser till
föräldrar där man synliggör att hedersrelaterat våld och förtryck inklusive
oskuldsundersökningar kan leda till såväl fysiska som psykiska och sociala
konsekvenser.

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att arbeta för att motverka den
könssegregerade arbetsmarknaden. Föräldraförsäkringen ska utredas, den
ska bidra till ett jämställt föräldraskap, goda uppväxtvillkor för alla barn och
bör anpassas till ett modernt familjeliv och utformas så att den fungerar
oavsett familjekonstellation. En tredje reserverad månad för vardera
föräldern införs. Ensamstående föräldrar, i synnerhet kvinnor, har oftare en
svagare ekonomi. Vi har därför höjt underhållsstödet, grundnivån i
föräldrapenningen samt höjt barndelen i riksnormen för försörjningsstöd.



Slutligen spelar kvinnorörelsen en ovärderlig roll för det svenska samhället,
regeringen har stärkt stödet till lokala kvinnojourer och inte minst tjejjourer
med 100 miljoner per år och ser det som en tydlig signal om att vi värderar
de insatser och det arbete som görs högt. Utöver detta fördelas cirka 40
miljoner per år till rikstäckande organisationer som arbetar mot våld mot
kvinnor.Härtill avsätter regeringen 28 miljoner kronor per år till kvinnors
organisering, för det viktiga arbetet med att bevaka rättigheter och ställa
krav.

Jag svarar här kort, men ser fram mot fortsatta konstruktiva och strategiska
samtal.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Stödboende är ett
viktigt komplement
Publicerad 01 december 2015 Uppdaterad 01 december 2015

Replik till Björn Ramel och Karima Assel på
debattartikel, Svenska Dagbladet, 1 december
Stödboende för ensamkommande flyktingbarn ska vara
ett komplement till hem för vård och boende HVB. Jag
håller med om att omhändertagandet är avgörande,
skriver barnminister Åsa Regnér.
Jag delar uppfattningen om att omhändertagandet av ensamkommande
flyktingbarn är av största vikt, såsom Björn Ramel och Karima Assel skriver
på SvD Debatt. Vi ska inte bara ta emot, vi ska också ta omhand och detta är
barn som ska växa upp och bli en del av det svenska samhället. Införandet
av stödboende är en del av detta omhändertagande och syftet med reformen
är inte att minska möjligheten till vård eller annan omsorg.

Stödboende är en placeringsform som under lång tid efterfrågats från
socialtjänsten. Denna ska vara ett komplement till hem för vård och boende
HVB och familjehem som är de placeringsformer som finns idag. De barn
som placeras i stödboende ska inte bedömas ha särskilt vårdbehov men ha
behov av stöd. Det kan gälla stöd att klara skolan eller att lära sig mer om
hur samhället fungerar. Detta innebär samtidigt att verksamheten på HVB
kan renodlas och ge bättre förutsättningar till de unga som behöver denna
typ av placering.

Stödboende är inte en placeringsform som vänder sig specifikt till
ensamkommande barn utan till unga personer som har behov av just stöd.
Varje barn som behöver samhällets hjälp har rätt till en egen bedömning och
i de fall det är fråga om en placering ska den ske utifrån barnets behov.
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Den sociala barn- och ungdomsvården är en ytterst viktig del av det sociala
skyddsnätet. Verksamheten utvecklas efter de behov som finns. Att införa en
ny placeringsform är en del av det men det är inte det enda. Regeringen har
också gett socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en informationskampanj
för att höja kunskapen om familjehem, jourhem, gode män och särskilt
förordnad vårdnadshavare. Detta görs också för att stärka rättigheter och
möjligheter för de barn som har behov av samhällets stöd.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér:Vi måste lyssna till
barnen
Publicerad 01 december 2015 Uppdaterad 01 december 2015

Debattartikel, Dagens Arena, 1 december Flyktingkrisen
har kastat ljus över en sektor som vi väntar oss ska
fungera men sällan diskuterar – den sociala barn- och
ungdomsvården, skriver äldreminister Åsa Regnér.
När jag tillträdde som barn- äldre- och jämställdhetsminister blev jag snabbt
varse de brister som under en längre tid byggts upp inom den sociala barn-
och ungdomsvården. Det kan bland annat förklaras med att
trygghetssystemen har urholkats under ett antal år vilket lett till större tryck
på socialtjänsten i stort.

Dessutom har den höga ungdomsarbetslösheten lett till ytterligare
belastningar på socialtjänsten. Ett antal i och för sig vällovliga förändringar i
socialtjänstlagen har lett till att kraven på dokumentation och kontroll ibland
hamnat i förgrunden framför det sociala arbetet.

För första gången någonsin har därför regeringen satsat riktade pengar på
den sociala barn- och ungdomsvården och inlett en diskussion om en
förnyelse av socialtjänstlagen samt om förutsättningarna i stort för socialt
arbete i framtiden.

Läget har förändrats. Sedan några månader har vi en situation där flera tusen
barn i veckan flyr ensamma till Sverige. I Sverige ska vi behandla alla barn
lika. Barn som inte har föräldrar som kan tillvarata deras intressen eller av
andra skäl behöver samhällets hjälp, vård och stöd ska vi gemensamt ta
ansvar för.

Därför har vi sedan 2006 en ordning som innebär att ensamkommande barn
som kommer till Sverige placeras direkt i en kommun. Där finns bäst
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förutsättningar för att ge barnet tillgång till trygghet, skola och en vettig
fritid. När lagen infördes kom strax under 1 000 barn per år.

Hittills i år har det kommit över 30 000 ensamkommande barn till Sverige.
Varje barn har sina egna förutsättningar och sin unika historia. Det vi vet är
att många av barnen är målmedvetna och studiemotiverade. Jag vill ge dessa
barn möjlighet att förverkliga sina mål. Samtidigt har jag, tillsammans med de
kommunala huvudmännen, ansvar för att uppmärksamma andra barn som
har behov här och nu.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som är den myndighet
som har ansvar för krishantering larmar tydligt och berättar i sina rapporter
om ett system i gungning. Dessutom larmar Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om ärenden som inte tas omhand i tid och placeringar som
fördröjs.

Det betyder att barn utsätts för riskfyllda situationer. Vi måste se till att
systemen håller om vi ska ha en välfärd att erbjuda, såväl barn på flykt som
andra barn. Vi ska inte bara ta emot barn, vi ska också ta hand om dem.

I mitt arbete möter jag många kvinnor och ibland män som jobbar inom den
sociala barn- och ungdomsvården. De kommer med kreativa förslag och
föreslår smarta lösningar. Regeringen har också fattat ett antal beslut om till
exempel nationell introduktion för anställda, vidareutbildning av chefer och
satsat medel på kompetensutveckling. Samtidigt satsar regeringen stora
summor på kommunerna, dels i riktade statsbidrag enligt ovan och dels 10
miljarder genom överenskommelsen med de borgerliga partierna.

Därutöver presenterar den nationella samordnaren kontinuerligt förslag till
förbättringar inom området som kommer behöva tas omhand.

Det är tydligt att den stora flyktingtillströmningen har inneburit stora
påfrestningar på många samhällssystem, inte minst på den sociala barn- och
ungdomsvården. Den behöver tid och möjlighet för återhämtning för att
säkerställa barns bästa och rättssäkerhet. Samtidigt är det också tydligt att
ljuset har riktats mot en sektor i samhället som vi väntar oss ska fungera men
sällan diskuterar.

Att se möjligheter i detta, att lyssna till alla kompetenta medarbetare och till
barnen det gäller, är den bästa vägen framåt. Barns bästa är en av
regeringens främsta prioriteter och därför bör vi ta chansen att förbättra det
som tidigare inte fungerat.



Åsa Regnér 
Barn-, äldre och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Viktigt med översyn
av LSS
Publicerad 26 november 2015 Uppdaterad 26 november 2015

Replik till Bengt Eliasson och Maria Johansson (båda L)
på debattartikel, Dagens Samhälle, 26 november Vi
behöver en modernare lagstiftning på området, som
både förmår ge ett likvärdigt och rättssäkert stöd samt
leva upp till ambitionen om var människas rätt i
samhället, oavsett funktionsnedsättning, skriver Åsa
Regnér.
När riksdagen, för drygt 20 år sedan, beslutade om den milstolpe i
funktionshinderpolitiken som bland annat innefattade ”Lagen om stöd och
service”, LSS, och den statliga assistansersättningen, var det en viktig
kursändring i funktionshinderpolitiken. 

Fokus sattes på den enskildes rätt och möjlighet till delaktighet och
inflytande i samhället. Det var i grunden ett positivt och viktigt steg. Rätten
till personlig assistans innebar för många bättre möjligheter till ett liv som
alla andra ute i samhället.

Samtidigt har det riktats allt hårdare kritik mot hur lagen tillämpas. Kritiken
handlar både om bristande likvärdighet och rättssäkerhet vid tillämpningen
men också om bristande kontroll på kostnadsutvecklingen för
assistansersättningen.

Det är mot den bakgrunden som Bengt Eliasson och Maria Johansson, båda
(L), utrycker behovet av reformer i sin debattartikel i Dagens Samhälle
(24/11). 

Låt mig först säga att jag naturligtvis delar Eliasson och Johanssons
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uppfattning om att ett anständigt samhälle ska ge stöd vid behov. Det är
bland annat därför det är så viktigt att vi genomför en översyn av Lagen om
stöd och service.

Jag har tidigare aviserat att en sådan utredning ska tillsättas. Vi behöver en
modernare lagstiftning på området, som både förmår ge ett likvärdigt och
rättssäkert stöd samt leva upp till ambitionen om var människas rätt i
samhället, oavsett funktionsnedsättning.  

Vi behöver få en bättre transparens i systemet, för att kunna garantera att
varje skattekrona används på det sätt som avsetts.  

Eliasson och Johansson efterlyser från regeringen, och från mig, en dialog
kring förbättringar vi kan göra redan innan utredningen om LSS är
färdigställd. Jag för gärna en dialog om detta. 



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Idag går våra tankar
till våldsutsatta kvinnor
Publicerad 25 november 2015 Uppdaterad 25 november 2015

Debattartikel, Dagens Arena, 25 november Målet i
arbetet mot mäns våld mot kvinnor måste vara att det
första slaget aldrig ska delas ut, våldtäkten aldrig
genomföras och de kränkande orden aldrig uttalas,
skriver jämställdhetsminister Åsa Regnér i en
debattartikel för att uppmärksamma den internationella
dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.
Precis just idag sitter en kvinna och stirrar in i datorn på jobbet, det är svårt
att koncentrera sig, tankarna far. Det kan inte fortsätta så här. Mannen som
hon delar sitt liv med och som en gång var hennes allt, har åter igen kränkt
henne. Han har skrikit och kallat henne nedsättande ord och han vred om
hennes arm, när hon försökte lämna köket, där det hela började. Det kan inte
fortsätta så här… Just igår kväll har en liten femåring suttit uppkrupen mot
elementet i ett kök någonstans, köksbordet har vräkts omkull och mamma
har blivit kallad fula ord.  Allt är obegripligt och så fruktansvärt otäckt.

Idag är det den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor
och vi är många som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld i
Sverige, EU och i hela världen. Inte minst drivs arbetet av en rad viktiga
organisationer med kunniga och engagerade kvinnor och i allt högre grad
även av män.

Sverige har världens första feministiska regering. Vi verkar för ett tydligare
fokus på det förebyggande och främjande arbetet. Vi har för avsikt att satsa
på mer sammanhållna och långsiktiga insatser som leder till verklig
förändring.
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Större fokus och insatser måste riktas mot mäns våld. För att driva på arbetet
har regeringen fattat beslut om att ge Myndigheten för ungdoms och
civilsamhällesfrågor, MUCF i uppdrag att aktivt främja att kommuner och
organisationer inom det civila samhället använder något eller några av de
våldsförebyggande program som visat goda resultat. Skolverket har fått i
uppdrag att utvärdera ett av de program som nu prövas av ett antal
kommuner i Sverige, Mentors in Violence Prevention. Förhoppningen är att
programmet är effektivt och kan spridas vidare till fler skolor. Tidigare
utvärderingarna av MUCF visar att gedigna våldsförebyggande program kan
leda till både förändrade attityder till våld och minskat våld.

Länsstyrelsen i Östergötland har i uppdrag att kartlägga förebyggande
insatser i form av universellt och riktat föräldrastöd i syfte att motverka
hedersrelaterat våld och förtryck samt barn- och tvångsäktenskap samt
kvinnlig könsstympning.

Socialstyrelsen arbetar med NCK, Nationellt Centrum för Kvinnofrid för att
kartlägga förekomsten av rutinmässiga frågor om våldsutsatthet och
våldsutövande i socialtjänsten och hälso- och sjukvården för att i ett tidigt
skede upptäcka och erbjuda insatser. Syftet är att våldet ska upptäckas tidigt
och att relevanta insatser erbjudas.

För de kvinnor och barn som tvingas att söka skydd satsar regeringen redan i
år 25 miljoner, och 100 miljoner per år från och med 2016, i stöd till landets
kvinnojourer.

Under min tid som jämställdhetsminister har jag tagit emot två utredningar
som särskilt berör den svenska jämställdhetpolitiken och målet att mäns våld
mot kvinnor ska upphöra. Först Nationell strategi mot mäns våld mot
kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck och sedan Mål och
myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken. Utredningarna
kommer att ligga till grund för den framtida jämställdhetspolitiken. Dessvärre
konstateras i båda utredningarna att det inte går att se att våldet mot kvinnor
minskar, särskilt utsatta är tjejer och unga kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor drabbar både individ och samhälle. Målet måste vara
att det första slaget aldrig ska delas ut, våldtäkten aldrig ska genomföras och
de kränkande och nedsättande orden aldrig uttalas. Idag går våra tankar till
alla kvinnor utsatta för våld.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister





Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: De barn som
kommer ska tas om hand på bästa
sätt
Publicerad 20 november 2015 Uppdaterad 20 november 2015

Replik på debattartikel, Aftonbladet, 20 november
Sverige är det land i Europa som dels tar emot flest
ensamkommande flyktingbarn men också många barn
på flykt tillsammans med sina föräldrar. Regeringen,
myndigheter, SKL och inte minst det civila samhället
jobbar hårt för att dessa barn och deras föräldrar ska få
sina behov tillgodosedda, både på kort sikt men också
på längre sikt för dem som får uppehållstillstånd, skriver
barnminister Åsa Regnér.
Regeringen har tagit ett antal beslut för att se till att de barn som nu kommer
till Sverige ska tas om hand på bästa sätt.

Till att börja med har regeringen i överenskommelse med de borgerliga
partierna avsatt 10 miljarder kronor som fördelas mellan kommunerna,
landstingen och frivilligorganisationer. Regeringen har också fattat beslut om
ytterligare boendealternativ för ensamkommande (stödboenden), avsatt extra
medel för flyktingbarns skolgång, tillgängliggjort pengar så att IVO kan utöka
sin tillståndsverksamhet utan att den övriga tillsynen drabbas. Dessa och
många fler beslut och åtgärder som man kan man läsa om på regeringens
hemsida har tagits för att vi vill upprätthålla rättigheter även i en svår tid.

Som Unicef påpekar är det alltid viktigt att lyssna till barns egna erfarenheter
och önskemål, kanske inte minst när det gäller utsatta barn. Jag möter själv
många barn med dessa erfarenheter och jag vet att många av barnen
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visserligen har behov av stöd men också kommer med mycket kraft och
energi. De vill komma in i det svenska samhället så fort det bara går.

Statsministern slog i regeringsförklaringen 2014 fast att Sverige ska vara ett
av de bästa länderna i världen att växa upp i. Som en del av denna ambition
ska barnkonventionen bli svensk lag. I februari 2016 presenteras utredningen
som ska ligga till grund för lagförslaget. Jag ser fram mot detta för att lagen
ytterligare kommer att tydliggöra hur viktiga barns rättigheter är och vilket
viktigt redskap Barnkonventionen är för att förverkliga dessa.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Ge barnens röster makt
Publicerad 20 november 2015 Uppdaterad 20 november 2015

Debattartikel, Upsala Nya Tidning, 20 november Barn
är experter på sina egna liv. Därför vill vi göra barns
röster till en maktfaktor, skriver barnminister Åsa
Regnér.
För 26 år sedan antogs Barnkonventionen av FN, som Sverige ratificerade
ett år senare. När Regeringen tillträdde 2014 utökades arbetet för att göra
Barnkonventionen till svensk lag, en reform som är efterlängtad av många.
En utredning kommer färdigställas till februari nästa år och vi hoppas genom
samarbete med alla goda krafter kunna ha en lag på plats ett år senare.

Barnkonventionen garanterar barns rättigheter och har som syfte att alla
barn ska behandlas lika. Något som kanske är extra viktigt i dag. Samtidigt
ska varje barns specifika behov beaktas. Detta gäller inte minst barn med
funktionsnedsättningar. Speciellt fokus är också nödvändigt vad gäller flickor
som utsätts för övergrepp i större utsträckning, genom exempelvis
människohandel, fysiskt- och sexuellt våld och trakasserier.

I EU har varje tredje kvinna fysiskt- och/eller sexuellt våld sedan de var 15
år, statistik som alltså innefattar väldigt många barn.

Vi måste lyssna till barn för att viljor och behov för att bättre kunna förstå
hur vi ska forma samhället. Sverige, EU och resten av världen måste ta ett
krafttag för att bekämpa de förtryck som drabbar barn och nedmontera de
hinder som så många barn möter i jakten på trygghet. Alla barn är olika och
har individuella behov.

Våld är fruktansvärt nog vardag för väldigt många barn, och flickor drabbas
allt oftare än pojkar.

Barn är experter på sina egna liv och de lever här och nu, därför vill vi göra
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barns röster till en maktfaktor. Som framtida bärare av samhället måste vi
lyssna till barn redan i dag. Barns åsikter och perspektiv kan hjälpa oss att
förstå och skapabättre förutsättningar för en värld utan förtryck och
övergrepp.

Världen befinner sig i en kris, det är alla medvetna om. En humanitär kris där
människor tvingas fly sina hem sedan en tidigare trygg vardag ersatts av ett
tillstånd fylld av krig och terror. Många människor söker nu nya hem och en
fungerande vardag.

Väldigt många av dem som flyr är barn, som är i desperat behov av trygghet
och omsorg för att kunna fortsätta sina liv.

Sverige tar ett mycket stort ansvar för dessa barn men samtidigt måste
Europa dela på det ansvar det innebär att ta emot så många människor som
nu söker sig hit. Det är särskilt viktigt om vi vill att människor inte bara ska
tas emot väl på kort sikt utan också få ett bra liv i längden.

Konflikter påverkar människor olika, konsekvenserna av att befinna sig i
vedervärdiga konfliktområden varierar för varje människa. Barn är dock
alltid särskilt utsatta.

Flera institutioner som i fredstid fungerar som en trygg plats, tenderar att
under krig förvandlas till skådeplatser för de värsta av övergrepp.

Till exempel vet vi att skolor regelmässigt angrips som en del av krigen runt
om vi världen. Förutom detta har många barn förlorat föräldrar eller andra
familjemedlemmar. Andra lever med föräldrar som är traumatiserade av våld
och flykt.

I Sverige och inom EU arbetar vi på olika sätt för att uppmärksamma barns
särskilda behov, i konflikter och när de befinner sig på flykt. För att på bästa
sätt kunna möta dessa barns behov och ge möjlighet för dem att bli en del av
vårt framtida samhälle måste hela Europa ta ett stort ansvar samtidigt som vi
måste jobba för att förhindra framtida konflikter som skapar flykt.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Anna Hedh
Europaparlamentariker (S)



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Men need to be
involved in fight for equality
Publicerad 17 november 2015 Uppdaterad 18 november 2015

Debattartikel, Tidningen The Local, 17 november
Politicians need to consider gender equality early on in
their decision making and involve both women and men
in the process, argues Åsa Regnér, Sweden’s Minister
for Gender Equality.
As Minister for Gender Equality in the world’s first feminist government, I
am pleased to represent a government that is demonstrating a greater resolve
to achieve a gender-equal society. 

The overall objective of our gender equality policy is equal power for women and men, and girls and boys, to shape society
and their own lives. This is about making a difference through our choice of priorities, paths and resource allocation, so that
women and men, girls and boys can live equal lives in which they can realize their full potential and use it for the good of
society. Gender equality is created where resources are allocated, where standards are set and where decisions are made.
 
Gender equality is also a priority issue in our government’s foreign policy and EU activities. All around the world we see
that women have the lowest incomes; that the labour force participation of women with low levels of education is at an
unsustainably low level; that child care and elderly care are still not feasible options and in many countries do not offer
women a chance of economic independence; that violence against women remains widespread; that the proportion of
women in parliaments is astonishingly low. The list goes on.
 
To date, gender equality has typically been driven by women. However, in recent years, the role of men and boys in
advancing gender equality has received increasing attention, both globally and in Sweden. The involvement of men and boys
is an important part of the government’s gender equality strategy, as demonstrated by our commitment to the UN's
HeForShe campaign. We are also allocating significant resources to efforts to preventing men’s violence against women
and children. 
 
Sweden’s feminist government has attracted a great deal of international attention and we receive many visitors interested in
knowing more about what this means in practice. By global standards, we have come a long way in our endeavors, but we
also know there are many issues that still need to be tackled.
 
A feminist government carries out a gender equality analysis early in the decision-making process to ensure that the gender
equality perspective is present from the outset across all policy areas. This strategy – gender mainstreaming – means not
only greater gender equality, but also more effective measures.
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Our gender-responsive budgeting means that we evaluate the gender equality effects of budget policy. We integrate a
gender perspective into all levels of the budgetary process and redistribute income and expenditure to promote gender
equality and eliminate injustice based on gender. 
 
All ministers are responsible for ensuring that a gender perspective is included in policy formulation in their areas of
responsibility. The aim is better opportunities and, in the longer term, better lives and living conditions for us all.

Åsa Regnér Minister for Children, the Elderly and Gender Equality



Debattartikel från Socialdepartementet

Inskränkningar i rätten till abort är
oacceptabelt
Publicerad 13 november 2015 Uppdaterad 13 november 2015

Debattartikel, Aftonbladet, 13 november Rätten till vård
och hälsa är en mänsklig rättighet. Sexuell och
reproduktiv hälsa – där abort är en del – är också en
grundläggande rättighet. Det är däremot inte en
mänsklig rättighet att själv avgöra vilka arbetsuppgifter
man vill utföra inom ett yrke, skriver statsråden Gabriel
Wikström och Åsa Regnér.
Svensk hälso- och sjukvård ska inte styras av privata tyckanden och
tänkanden utan bygger sin verksamhet på vetenskap och beprövad
erfarenhet.

Sverige har en lång historia av en stark aborträtt. Sedan 1975 har kvinnor i
Sverige haft rätt att själva besluta om abort till och med den artonde
graviditetsveckan. Rätten till abort i Sverige gäller alla kvinnor oavsett
medborgarskap. För detta har det genom åren funnits en stabil,
blocköverskridande majoritet i riksdagen.

Oavsett vilka skäl som ligger bakom en kvinnas beslut att genomgå en abort
ska hon kunna räkna med ett professionellt bemötande inom hälso- och
sjukvården. Som patient ska du alltid bli bemött med respekt och veta att
hälso- och sjukvården värnar din integritet.

Frågan har aktualiserats i samband med en rättsprocess där Jönköpings
tingsrätt i går konstaterade att villkoret att en barnmorska ska kunna utföra
aborter är både lämpligt och nödvändigt. Samtidigt ser vi hur frågan nu har
börjat diskuteras av svenska riksdagspartier. Kristdemokraterna beslutade på
sitt riksting för några veckor sedan att partiet ska arbeta mer aktivt för att
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personal inom vården ska ha rätt till att vägra genomföra abort.

Detta är en allvarlig inskränkning i den svenska aborträtten och en kränkning
av de mänskliga rättigheterna. Den så kallade rätten till samvetsfrihet för
vårdpersonal måste kallas vid sitt rätta namn: vårdvägran.

Inskränkningar i rätten till abort är oacceptabla och kommer aldrig vara
aktuella för en feministisk regering. Kvinnors rätt att bestämma över sina
egna kroppar är inte förhandlingsbar.

Gabriel Wikström 
Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister

Åsa Regnér 
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Översyn av Lagen om LSS för att
tillgodose dagens behov
Publicerad 10 november 2015 Uppdaterad 10 november 2015

Debattartikel, Svenska Dagbladet, tisdag den 10
november Kritik har riktats mot Lagen om stöd och
service, som ger många med funktionsnedsättning en
bättre tillvaro. Samtidigt drar kostnaderna iväg. Därför
kommer lagen nu att ses över, och den behöver
förmodligen moderniseras, skriver äldreminister Åsa
Regnér.
Möjligheten för kvinnor och män, flickor och pojkar med
funktionsnedsättning att kunna leva som alla andra är grunden för
regeringens funktionshinderpolitik. Målet för denna politik är att samhället
utformas så att alla människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt
delaktiga i samhällslivet.

Funktionshinderpolitiken är en del av arbetet med mänskliga rättigheter så
som de uttrycks i bland annat FN:s konventioner. Regeringen kommer därför
att under mandatperioden lyfta fram ”FN-konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning”. Kunskapen och medvetenheten om
innehållet i denna konvention behöver öka både hos kvinnor och män,
flickor och pojkar med funktionsnedsättning och berörda myndigheter.

I ett jämlikt, jämställt och tryggt samhälle finns respekt för alla människors
lika värde och skilda förutsättningar. En modern funktionshinderspolitik med
mänskliga rättigheter som grund är en del av en samlad politik mot all form
av diskriminering och förtryck.

För drygt 20 år sedan beslutade riksdagen om en stor reform som på många
sätt blev en milstolpe i funktionshinderpolitiken. Genom bland annat ”Lagen
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om stöd och service”, LSS, och den statliga assistansersättningen, kom för
första gången enskildas möjligheter till delaktighet i fokus.

De som hade stora hjälpbehov gick från att vara vårdobjekt till att få sina
egna behov synliggjorda och få möjligheter att bestämma över sina egna liv.
Rätten till personlig assistans innebar för många bättre möjligheter till ett liv
som alla andra ute i samhället.

Samtidigt har det riktats allt hårdare kritik mot hur lagen tillämpas.

Jag har under min tid som minister mött både enskilda personer med
funktionsnedsättningar och företrädare för funktionshinderrörelsen som
berättar om hur det blivit allt svårare att till exempel få ledsagning när man
inte ser. Dövblinda som berättar att de inte får inte tolkhjälp i tillräcklig
omfattning. Jag har mött personer med utvecklingsstörning som helst skulle
vilja flytta till ett gruppboende med personal som kan ge dem individuell
hjälp men det finns inget sådant boende.

Ökade kostnader för assistansersättningen

Många oroas över att de ska förlora sin assistans. Den oron kan jag förstå
eftersom assistansen har en sådan stor betydelse för möjligheterna att kunna
leva som alla andra. Samtidigt vill jag understryka att assistansersättningen
inte utsatts för några nedskärningar. Det är dock ingen tröst för den som får
sin ansökan avslagen eller förlorar sin ersättning efter en omprövning.

Kostnaderna för assistansersättningen har samtidigt ökat kontinuerligt. År
2002 uppgick de till 10 miljarder, 2006 drygt 16 miljarder och 2014 28, 6
miljarder. Allt fler personer får också assistansersättning. Från 11 000
personer år 2002 till 14 100 år 2006 och 16 200 år 2014. Fler får alltså del av
ersättningen och ersättningen ges för genomsnittligt fler timmar per person
än tidigare. Sedan 2002 har antalet personer ökat med nästan 50 procent och
kostnaderna nästan tredubblats. Som synes har kostnaderna stigit kraftigt
under senare år medan antalet personer inte ökat i motsvarande grad. Från
2006 med endast drygt 2000 personer.

Det finns många förklaringar till denna ökning och assistansen måste få
kosta. Som minister kan jag emellertid inte åse utvecklingen utan att agera
och det gör jag för att slå vakt om den frihet som personlig assistans ger.

Lagen - garant för människors behov av stöd



Mot bakgrund av all den kritik som riktas mot lagen för att rättigheter
urholkas och för att vissa kostnader bara fortsätter att öka, planerar jag att se
över LSS. Det har hänt mycket i vårt samhälle under de 20 år som den har
funnits. Den behöver förmodligen moderniseras för att kunna tillgodose de
behov som finns idag.

Lagen ska vara en garant för att människors behov av stöd och hjälp
tillgodoses. Det gäller såväl för dem som behöver personlig assistans som för
dem som har behov av de andra stödinsatser som anges i denna lag. Vi måste
därför vara beredda att diskutera var ansvaret för olika insatser ska ligga och
vilka insatser som bäst motsvarar behoven för den enskilde brukaren.

Det är också viktigt för legitimiteten att medel som betalas ut för personlig
assistans oförkortat går till detta ändamål. En viktig fråga är därför om
dagens ersättningssystem driver upp kostnaderna utan att det gagnar enskilda
brukare. Genom att medlen betalas ut som en schablon gynnas de utförare
som håller löner och övriga kostnader nere.  Resultatet blir att vissa
assistansutförare har svårt att få verksamheten att gå ihop medan andra gör
stora vinster. Eftersom en stor andel av utförarna är privata företag, är
frågan om vilken roll vinstintressena har spelat för kostnadsutvecklingen i
högsta grad berättigad. Det finns andra frågor att ställa, till exempel varför
män är överrepresenterade.

Även om jag ser ett stort behov av att se över Lagen om stöd och service,
inser jag att en sådan översyn kan skapa oro hos många enskilda brukare och
anhöriga. En översyn måste därför ske i nära samverkan med företrädare för
brukarorganisationerna. Vår ambition är att finna en lösning som både ger en
bättre långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig
assistans och värnar insatsen som ett viktigt sätt att skapa delaktighet i
samhällslivet.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér:
Fattigdomsbekämpning är en
feministisk fråga
Publicerad 06 november 2015 Uppdaterad 06 november 2015

Replik på debattartikel, SVT Opinion, 6 november 2015
Jag accepterar inte att vissa ska nöja sig med att be om
pengar på gatan. Men det är inte bara en
fattigdomsfråga, detta är även en feministisk fråga,
skriver barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér.
Jag välkomnar debatten om hur utsatta EU-medborgare, ofta rumäner och
romer, som lever i fattigdom i sina hemländer och kommer till Sverige för att
be om pengar för sitt uppehälle ska få en bättre tillvaro.

Regeringen har arbetat hårt sen vi tillträdde för att förbättra situationen.

Vi tycker inte att situationen med att sova på gatan eller i ett tältläger är
hållbar och vill bidra till att både utsatthet och behovet av tiggeri minskar
och upphör.

Regeringen har frekvent och kontinuerlig kontakt med kommuner,
organisationer och kyrkor som stödjer utsatta EU-medborgare i Sverige i det
akuta läget.

Sedan snart ett år tillbaks arbetar också en nationell samordnare med frågan.

Regeringen har även avsatt 50 miljoner kronor genom Fead-fonden för att
stödja sådant arbete i Sverige.
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Parallellt med detta har regeringen och jag även byggt upp ett bilateralt
arbete och slutit samarbetsavtal med Rumänien och arbetar aktivt för ett
liknande avtal med Bulgarien.

Det handlar om fattigdomsbekämpning med fokus på barns och kvinnors
rättigheter liksom expertutbyte i sociala frågor.

Avtalet bjuder dessutom in till samarbete med organisationer, myndigheter,
experter och näringsliv. En arbetsgrupp med medlemmar från både Sverige
och Rumänien träffas kontinuerligt.

I slutet av november träffar vi också en referensgrupp med svenska
frivilligorganisationer.

Från rumänsk sida trycker man också på behovet av arbete på lokal nivå och
att näringslivet investerar.

Svenska organisationer som är aktiva i Rumänien har ofta lång och bred
erfarenhet av situationen där.

Deras kunnande och uthålliga fokus på fattigdomsbekämpning och
rättigheter i kombination med de möjligheter som avtalet och EU-fonderna
ger, skapar ett meningsfullt sammanhang för den som vill stödja genom att
betala in pengar till frivilligorganisationer.

Vi tror av dessa skäl att pengarna gör mycket god nytta där för att människor
långsiktigt och hållbart ska kunna bygga sina egna liv med skola, jobb och
bostäder.

Sverige har en lång tradition av att bidra till förändrade strukturer för
minskad ekonomisk utsatthet och genomförande av rättigheter.

Föredrar man att istället eller också att ge till den som ber om pengar på
gatan ska man göra det. Det står varje person fritt.

Oavsett vilket måste respekten för individen och mänskliga rättigheter
respekteras. Att människor i Sverige är generösa och givmilda är en stor
tillgång.

Rumänien och Bulgarien är medlemsländer i EU som måste förväntas vilja
sörja för sina egna medborgare.

För att ytterligare stärka våra ambitioner besökte min statssekreterare



Bulgarien i början av veckan för att ta fler steg mot ett samarbetsavtal.

Jag har en dialog med EU-kommissionen och fått gehör för vikten av deras
engagemang för att EU:s strukturfonder effektivt ska bidra till avtalets
genomförande och ökat tryck för efterlevande av mänskliga rättigheter och
social inkludering på relevanta områden.

Jag har också haft flera möten med EU:s kommissionär med ansvar för anti-
diskriminering, bland annat antiziganism samt barnrätt och jämställdhet, Vera
Jourova.

Jag har jobbat hela mitt vuxna liv med flickors och kvinnors rättigheter för
utbildning, egen försörjning och makt över sina egna liv. Jag accepterar inte
att vissa ska nöja sig med att be om pengar på gatan.

Jag vill arbeta hårt och systematiskt för bättre liv även för dessa kvinnor.
Därför är jämställdhet en central del i till exempel samarbetsavtalet med
Rumänien och i våra övriga ambitioner på området.

Det är inte bara en fattigdomsfråga, detta är även en feministisk fråga.

Det förvånar mig därför att Gudrun Schyman (Fi) inte alls tar upp
jämställdhetsaspekteten i sina debattinlägg på SVT Opinion.

Situationen för utsatta EU-medborgare kommer även fortsättningsvis att må
väl av goda förslag och brett engagemang. Jag ser fram emot en fortsatt bred
dialog.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Alla ensamkommande behöver
inte vård
Publicerad 05 november 2015 Uppdaterad 06 november 2015

Debattartikel, Aftonbladet, 4 november Det ska bli
enklare att vara familjehem och en ny placeringsform,
stödboende, inrättas för barn och unga i åldern 16-20
år. Det är en viktig reform för ensamkommande barn
men även för andra ungdomar som av socialtjänsten
bedöms vara i behov av ett eget boende med stöd men
inte vård och behandling, skriver barnminister Åsa
Regnér.
Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt till trygghet och att få sina
grundläggande behov tillgodosedda. Detta är inte minst viktigt att påminna
om nu när Sverige tar emot ett mycket stort antal ensamkommande barn.
Barnen placeras i dag i en kommun där de utreds av socialtjänsten för att
sedan placeras på ett lämpligt boende.

Landets kommuner och inte minst den sociala barn- och ungdomsvården har
under lång tid haft ett mycket stort tryck och regeringen är angelägen om att
på olika sätt ge stöd i detta viktiga arbete.

Som en del i arbetet med att rusta upp den sociala barn- och ungdomsvården
har regeringen, redan i budgeten föreslagit en miljard kronor över fyra år.
Satsningen är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.
Dessutom har vi givit uppdrag för att på olika sätt förbättra arbetsvillkoren
för socialsekreterare. När det gäller flyktingsituationen är det bra att
påminna om att ersättningen till kommunerna för skolgång ökas rejält. I
överenskommelsen mellan partierna om flyktingmottagande anslås 10
miljarder redan 2015. Detta är välkomna resurser i det lokala arbetet.
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Alla barn som kommer ensamma placeras som nämnts ovan med stöd av
Socialtjänstlagen i någon form av boende. Det kan i dag vara antingen
familjehem eller ett hem för vård och boende (HVB).Därutöver finns det
inga placeringsformer att tillgå.

De ensamkommande barnen är ofta mycket motiverade och kapabla. De vill
studera och etablera sig i landet. Många kommuner vittnar om att de
fungerar som inspiration för andra barn i skolan. Alla har inte ett kvalificerat
behov av vård som erbjuds inom HVB. Därför har regeringen i dag fattat
beslut om att föreslå en ny placeringsform i socialtjänstlagen, stödboende.
Lagändringen föreslås att träda i kraft 1 januari 2016.

Stödboende ska kunna användas för placering av barn och unga mellan 16
och 20 och är en viktig reform för ensamkommande men även andra
ungdomar som av socialtjänsten bedöms vara i behov av ett eget boende med
stöd men inte vård och behandling.

Samtidigt har många människor visat solidaritet och engagemang i det läge
som nu uppstått. Inte minst genom att anmäla sitt intresse att vara
familjehem, god man eller särskild förordnad vårdnadshavare. Familjehem är
en mycket viktig placeringsform, kanske framför allt för yngre barn men i
vissa fall även för äldre barn.

Behovet är inte mättat, det finns plats för många fler som vill bidra till dessa
viktiga samhällsuppdrag. För att samla information och kunskap och för att
informera kring dessa uppdrag har Socialstyrelsen fått i uppdrag att initiera
och samordna informationsinsatser för dessa verksamheter. Det ska vara
enkelt att vara engagerad och solidarisk.

Vi befinner oss i en unik situation när det gäller mottagande av
ensamkommande barn. Många kommuner har påtalat behovet av att snabbt
kunna få stöd i olika frågor. Det kan gälla tolkning av relevant lagstiftning,
tillgänglig kunskap på området och praktiska råd.

Socialstyrelsen kommer därför att inrätta en svarstelefon med uppgift att
besvara frågor från och ge stöd till kommunernas socialtjänst. Detta är en
efterlängtad funktion, inte minst av mindre kommuner som inte alltid har alla
resurser tillgängliga lokalt.

Detta är några av de åtgärder regeringens vidtagit på socialtjänstens område
avseende ensamkommande barn de senaste veckorna. Jag är övertygad om
att det finns mer att göra för att underlätta det lokala arbetet. Att vi har en



mycket ansträngd situation just nu får inte innebära vare sig att den ordinarie
verksamheten glöms bort eller att barnens behov åsidosätts. Jag och
regeringen kommer att följa utvecklingen noggrant och vidta de åtgärder som
krävs.

Jag har mycket kontakt med och har besökt kommuner, hem för
ensamkommande och personal i den sociala barn- och ungdomsvården.
Detta för att höra och se vad som behövs och hur staten kan stödja.

Jag vill uttrycka min stora respekt för de insatser som görs och min
ödmjukhet inför de utmaningar samhället står inför i denna situation.
Socialsekreterare som redan hade en omvittnat tuff arbetssituation gör allt
för att bidra till ett gott mottagande.

Åsa Regnér
Barn-, äldre och jämställdhetsminister



Debattartikel från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

Regeringen föreslår årliga
lönekartläggningar
Publicerad 05 november 2015 Uppdaterad 05 november 2015

Replik på debattartikel, Sydsvenskan, 4 november 2015
Regeringen måste bidra till jämställda löner. Vi kommer
därför att lägga förslag på årliga lönekartläggningar,
skriver statsråden Åsa Regnér och Alice Bah Kuhnke.
Som ministrar i världens första feministiska regering är det en självklarhet för
oss att bidra till jämställda löner.

Ett viktigt verktyg i arbetet med att motarbeta löneskillnader är
lönekartläggningar. Det är närmast självklart att man måste tydliggöra
löneskillnaderna för att kunna göra något åt dem.

I regeringsförklaringen har vi varit väldigt tydliga med att jämställdhet på
arbetsmarknaden inte bara är ord och principer, utan också kräver handling
från bland annat politiken. Regeringen kommer därför under våren 2016 att
återkomma till riksdagen med en proposition om förbättrade
lönekartläggningar. Förslaget kommer att innebära att lönekartläggningar ska
göras varje år.

Det går inte att få ett jämställt arbetsliv utan jämställda löner. Det arbetet
kräver praktiska verktyg för arbetsgivare som sätter löner i förhandlingar
med de fackliga organisationerna. Lönekartläggningar är ett centralt verktyg
i det arbetet.

Åsa Regnér, jämställdhetsminister (S)

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)
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Debattartikel från Socialdepartementet

Satsningen rejält steg mot
jämställdhet
Publicerad 04 november 2015 Uppdaterad 04 november 2015

Slutreplik på debattartikel, Dagens Samhälle, 4
november 2015 Regeringen har undertecknat en
överenskommelse med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) om att stärka jämställdhetsarbetets
inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor i
kommuner, landsting och regioner. Det är ett rejält steg i
rätt riktning, skriver Åsa Regnér.
Jag delar Thomas av Bjurs, teamchef på TCO, uppfattning att mer krävs än
en överenskommelse mellan regeringen och SKL för att uppnå verklig
jämställdhet. Jag vill dock hävda att överenskommelsen är ett rejält steg i rätt
riktning. Överenskommelsen med Sveriges Kommuner och Landsting
innebär en satsning som omfattar 10 750 000 kronor under perioden 2015-
2016.

Genom överenskommelsen ökar vi ansträngningarna för att i högre grad göra
jämställdhet till en fråga för hela samhället. Detta är det första breda
initiativet med fokus särskilt på män och jämställdhet som riktar sig till
kommuner, landsting och regioner, det vill säga huvudmännen för
verksamheter som spelar en stor roll i människors vardag.

Behovet av att i högre utsträckning involvera män i jämställdhetsarbetet har
påtalats sedan 60-talet, egentligen så länge som det har funnits en
jämställdhetspolitisk diskussion och debatt.

Den helt nyligen presenterade Jämställdhetsutredningen (SOU 2015:86)
pekar på att kvinnor har förändrat sitt beteende mer än män i
jämställdhetsutvecklingen, att män behöver ta ett större ansvar för den
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framtida utvecklingen och att frågor om maskulinitetsnormer måste få större
plats i jämnställdhetspolitiken.

Utvecklingen mot jämställdhet har i hög grad drivits av kvinnor och till stor
del bestått av kvinnors avancemang på traditionellt manliga arenor som
lantmätare, arkitekter och inom medicinområdet. 

Därför fokuserar överenskommelsen med SKL på:

• medvetenhet om maskulinitetsnormer och deras betydelse för utvecklingen
mot jämställdhet bland anställda i kommuner, landsting och regioner, 

• män och pojkar i kvinnodominerade utbildningar och yrken,

• mäns och pojkars ansvar för obetalt hem- och omsorgsarbete,

• medvetenhet och omsorg bland män om egen och andras hälsa, inklusive
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 

• mäns och pojkars delaktighet i organiserat jämställdhetsarbete, inklusive
våldsförebyggande arbete.  

Jämställdhet är en del av lösningen på våra nutida och framtida utmaningar.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

"Äldreomsorgen central i
välfärden"
Publicerad 30 oktober 2015 Uppdaterad 03 november 2015

Replik på debattartikel, SVT Opinion, Fredag den 30
oktober Sverige är ett av världens bästa länder att
åldras i. På den punkten är jag helt överens med Cecilia
Widegren (M) och Margareta B Kjellin (M). Hur våra
äldre har det är en fråga som berör många.
Äldreomsorgen är central i den svenska välfärden,
skriver äldreminister Åsa Regnér.
Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit ett antal reformer som är
riktade till äldre. Det handlar om drygt fyra miljarder och det är i det ljuset vi
bör se regeringens ambitioner på äldreområdet. Välfärden bygger på att vi
jobbar och betalar skatt. Äldreomsorgen är en stor arbetsplats. Regeringen
avsätter två miljarder kronor per år 2016-18 för att öka bemanningen med
målet att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för äldre samt
förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg
i hela landet.

Det innebär en förstärkning på mellan 4000-5000 personer inom hemtjänsten
och på äldreboenden. Att stärka bemanningen kan även förväntas förbättra
arbetsmiljön och därigenom öka attraktionskraften för yrken inom omsorgen.
Fler flyktingar till Sverige kan också bidra till att lösa det ökande behovet av
fler anställda inom äldreomsorgen. Vi måste se vilka av dem som har
omsorgserfarenhet och intresse.

En stärkt bemanning skapar också utrymme för personalen att tillbringa mer
tid med den enskilde, och ger också större möjlighet för personalen att
gemensamt utveckla verksamheten. Det är en av satsningarna som
regeringen presenterat i år efter en överenskommelse med Vänsterpartiet. 
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Regeringen föreslår också att 200 miljoner kronor avsätts för en
kunskapssatsning till verksamheter inom äldre- och
funktionshindersomsorgen. Satsningen möjliggör stöd till kommunerna att
fortsätta kompetensutveckla sin baspersonal inom dessa områden. Samtliga
insatser ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Kunskapssatsningen,
som är en ettårig insats, är en del av ett större paket för bland annat ökad
kvalitet inom äldreomsorgen. För att alla äldre kvinnor och män ska få det
stöd och den omsorg de behöver är personalens kompetens, utbildning och
erfarenhet avgörande.

Regeringen gav i juni 2015 Susanne Rolfner Suvanto i uppdrag att ta fram
förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen för att säkra
utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen med betoning på
ökad jämlikhet, inflytande och valfrihet för äldre.

Just nu pågår Äldreresan, min turné som sträcker sig över åtta kommunbesök
i hela landet under höst och vår 2015–2016. Jag vill med det få möjlighet att
föra en dialog om framtidens äldreomsorg med representanter för de äldre,
ledning och tjänstemän i kommunerna, personal och anhöriga. Den
kommande nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen är en viktig del i
arbetet.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Nu sätter vi fokus på män i
jämställdhetsarbetet
Publicerad 27 oktober 2015 Uppdaterad 27 oktober 2015

Debattartikel, Dagens Samhälle, 26 oktober 2015
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har
undertecknat en överenskommelse för att stärka
jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar.
Det är vår övertygelse att ett tydligare fokus på
maskulinitet och mäns delaktighet i det fortsatta
jämställdhetspolitiska arbetet kommer att ha betydelse
för den framtida riktningen och möjligheten att nå
verklig förändring, skriver jämställdhetsminister Åsa
Regnér och Lena Micko, ordförande för Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL).
Regeringen driver en feministisk politik och det innebär att insatser som
leder till jämställdhet mellan kvinnor och män är avgörande för regeringens
prioriteringar och tilldelning av resurser. Politiken ska utformas och bedrivas
så att hämmande könsroller och strukturer bekämpas. 

Det är av avgörande betydelse för kvinnors och mäns levnadsvillkor hur
kommuner och landsting utformar sina verksamheter och hur de agerar som
arbetsgivare. Sveriges Kommuner och Landsting arbetar med
jämställdhetsfrågor och stödjer sina medlemmar, kommuner, landsting och
regioner med expertkunskap, intressebevakning, stöd och särskilda åtgärder
som rör jämställdhetsutveckling, jämställdhetsintegrering och området mäns
våld mot kvinnor. 

Sveriges Kommuner och Landsting har lång och gedigen erfarenhet av att
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driva projekt som involverar ett stort antal kommuner och som kan tjäna som
goda exempel för andra.

Trots att mäns delaktighet är avgörande för ett förverkligande av målet att
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv,
så har män varit allt för frånvarande i det jämställdhetspolitiska arbetet. 

Det finns organisationer för män som verkar för jämställdhet men
jämställdhetsarbetet har i hög grad drivits av kvinnoorganisationer eller av
enskilda kvinnor. 

Det har även saknats en samlat strategiskt arbete som omfattar män och
pojkar som målgrupp. Ojämställdhet är ett resultat av normer och strukturer
som upprätthålls av både kvinnor och män. Alltså måste ett
jämställdhetsarbete inkludera även män.

Män som grupp har privilegier i vårt samhälle. Men vi vet att destruktiva
maskulinitetsnormer också har negativa konsekvenser för män, vilket bland
annat tar sig uttryck i form av ohälsa och ökad dödlighet. 

På motsatt sätt är en jämställd livsstil positiv för hälsa, relationer och
föräldraskap, som i sin tur har positiva konsekvenser för kvinnor och barn
och slutligen för samhället som helhet. 

Sveriges Kommuner och Landsting har i tidigare projekt sett hur pojkars
skolresultat höjs när ett aktivt arbete bedrivs som just ifrågasätter rådande
maskulinitetsnormer. Det här är en viktig kunskap och erfarenhet då vi vet
att pojkars skolresultat sjunker på ett oroväckande sätt.

Om män tar ett större ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet kan
kvinnors kompetens tillvaratas i större utsträckning på arbetsmarknaden,
män får i stället närmare relationer med sina barn och så vidare.

Överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och
Landsting innebär möjligheter att utveckla jämställdhetsarbete i kommuner,
landsting och regioner och omfattar 10 750 000 kronor under perioden 2015-
2016. 

I kommuners, landsting och regioners jämställdhetsarbete syftar
satsningen till:
 att öka kunskapen om styrkor, svagheter och möjligheter med fokus på
män, pojkar och maskulinitetsnormer.
att uppmärksamma mäns och pojkars roll, ansvar och perspektiv i såväl



pågående som nya initiativ för ökad jämställdhet samt.
att inspirera till särskilda insatser för att påverka destruktiva och
begränsande normer kring maskulinitet.

Fokus kommer särskilt att vara på:

medvetenhet om maskulinitetsnormer och deras betydelse för utvecklingen
mot jämställdhet bland anställda i kommuner, landsting och regioner.

män och pojkar i kvinnodominerade utbildningar och yrken.
mäns och pojkars ansvar för obetalt hem- och omsorgsarbete.
medvetenhet och omsorg bland män och pojkar om egen och andras
hälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
 mäns och pojkars delaktighet i organiserat jämställdhetsarbete, inklusive
våldsförebyggande arbete.

Vi är övertygade om att jämställdhet är svaret på många av framtidens
utmaningar och att denna satsning är ett konstruktivt steg på vägen! Män
liksom kvinnor har ett gemensamt ansvar och en gemensam uppgift att
fylla.    

Åsa Regnér 
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)

Lena Micko
Ordförande Sveriges Kommuner och Landsting



Debattartikel från Socialdepartementet

Vi hade gärna lyssnat på Roks
kunskap
Publicerad 13 oktober 2015 Uppdaterad 13 oktober 2015

Replik på debattartikel, Aftonbladet, 12 oktober 2015
Idag har kommuner, myndigheter, företag, fackliga organisationer,
civilsamhället och andra aktörer samlats för att tillsammans skapa ännu
bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige. Statsminister
Stefan Löfven var värd för konferensen och hade bjudit in cirka 800
deltagare till denna nationella samling, Sverige tillsammans.

Dagens samling har haft ett tydligt fokus och det är etablering för nyanlända.
Kvinnor och män, flickors och pojkars möjlighet att komma in och få en
självklar plats i det svenska samhället. Ett seminarium handlade om
nyanländas hälsa. Där berördes vilka trauman som många har varit med om
under sin flykt och hur man bemöter det. Ett annat seminiarum handlade om
hur vi kan utveckla mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och där
lyftes flyktfrågan och könsperspektivet.

Vi är världens första feministiska regering. Kvinnor är extra utsatta under
flykt. Det pågår internationellt arbete på flera nivåer vad gäller den frågan.
Jag har till exempel nyligen lyft ämnet med EU-kommissionär Vera Jourova
och även bett om förslag från svenska människorättsorganisationer på hur
situationen kan hanteras på ett mer humanitärt sätt.

Tre uppmaningar till alla medverkande knöt samman dagens budskap på
Sverige tillsammans; lyssna för att förstå, delta med närvaro och bidra med
värme. På det sättet kan vi ta ansvar tillsammans. Just därför hade vi gärna
sett att Roks hade deltagit idag och bidragit med sin kunskap och sitt
perspektiv för att förbättra nyanländas etablering.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
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Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Flickors rättigheter
måste uppmärksammas och
respekteras
Publicerad 10 oktober 2015 Uppdaterad 10 oktober 2015

Debattartikel, Dagens Arena, 10 oktober 2015
Som barn-, äldre och jämställdhetsminister känns det viktigt att
uppmärksamma internationella flickadagen. Barn- och
jämställdhetsperspektivet förtjänar den dagen, liksom alla dagar ett tydligt
fokus.

Internationella flickadagen är imorgon. Dagen är instiftad av FN för att
uppmärksamma flickors särskilt utsatta situation. Därför har jag blivit
inbjuden för att delta i Flickaplattformens arrangemang och det ser jag fram
emot. 

Jag hade förmånen att vara med vid FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing
1995. Då antogs Pekingplattformen som är ett tilläggsdokument till FN:s
kvinnokonvention. Flickors situation uppmärksammades särskilt med
skrivningar om att avskaffa diskriminering när det gäller arvsrätt, utbildning,
hälsovård och tillgång till mat men även texter om vikten att motverka
kulturella attityder och sedvänjor som till exempel könsstympning och
barnamord på flickor.

Då 1995, hade vi ett tydligt fokus på flickors särskilt utsatta situation och
det var flera tydliga skrivningar om the ”girlchild”. Dessvärre måste jag
konstatera att inte tillräckligt har hänt under de 20 år som gått. Detta gäller
både internationell, men även nationell nivå.

Barns rättigheter är en fråga om här och nu. Barndomen, tonårstiden,
uppväxten - är inte endast en transportsträcka till ett produktivt vuxenliv.
Barnkonventionen slår tydligt fast hur barns rättigheter ska respekteras och
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tillvaratas. Till detta måste vi dock lägga kunskapen om de könsspecifika
skillnader som gör att flickor är särskilt utsatta och att även pojkar som
grupp har särskilda behov.

Att tala om flickors situation i relation till egenmakt och kontroll är
fortfarande kontroversiellt i många delar av världen. Att tala om flickors
sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter kan vara onämnbart. Jag tror
dessvärre att motståndet gjort att flickors rättigheter kommit i skymundan.

Även i Sverige har vi inte tillräckligt, uppmärksammat våld i nära relationer
mot flickor, sexualiserat våld och näthat. Det hedersrelaterade våldet och
förtrycket drabbar framförallt flickor och kvinnor och vi har fortfarande
utmaningar då det gäller unga tjejers psykiska ohälsa.

Jag är minister i världens första feministiska regering, för mig och oss i
regeringen är det självklart att uppmärksamma könsspecifika skillnader.
Nyligen diskuterade forskare, politiker och tjänstemän Barnombudsmannens
rapport om skillnader mellan pojkars och flickors skolresultat och psykiska
hälsa. Flickor presterar bättre än pojkar i skolan, men mår sämre. Om det
skall vara möjligt att göra skillnad och fatta riktade och effektiva beslut så
måste vi ha underlag för att göra analyser som stämmer med verkligheten,
därför framhåller vi att könsuppdelad statistik är en nödvändighet. I
regeringens föreslagna skolsatsningar med fler lärare och en utbyggd
skolhälsovård förutsätter vi att hänsyn tas till könsspecifika skillnader och att
både flickors och pojkars situation uppmärksammas.

I onsdags mottog jag utredningen Mål och myndighet – en effektiv styrning
av jämställdhetspolitiken. Den framtida jämställdhetspolitiken måste
inkludera alla åldrar. Vi har även gett Barnombudsmannen i uppdrag att
inhämta flickor och pojkars egna erfarenheter av ojämställdhet. För mig
kommer det att vara viktig kunskap att ta med i det fortsatta arbetet.

25 september antog FN nya framtidsmål. Mål nummer 5 är “Uppnå
jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors egenmakt”.

Jag välkomnar att flickaperspektivet stärks!

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

"Regeringen värnar den
personliga assistansen"
Publicerad 02 oktober 2015 Uppdaterad 02 oktober 2015

Replik på debattartikel i Dagens Samhälle Regeringens
ambition är att finna en lösning som både ger en
långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen
personlig assistans, och värnar den som ett viktigt sätt
att skapa delaktighet i samhällslivet, skriver
äldreminister Åsa Regnér.
I en debattartikel skriver 13 företrädare för funktionshinder- och
assistansrörelsen att regeringen i budgeten för 2016 stryper den personliga
assistansen. Assistansen hart gett möjlighet till delaktighet i samhällslivet och
bidragit till att livsförhållandena blivit mer jämlika för människor som har
stort behov av stöd för att klara de grundläggande behoven. Regeringen
anser att det är viktigt att värna denna insats.

I denna anda kan regeringen inte åse hur kostnaderna för assistansen
kontinuerligt ökar med mycket höga belopp. År 2002 uppgick kostnaderna
till 9, 8 miljarder och efter fyra år hade de stigit till 16 miljarder och 2014 till
28,6 miljarder. Antalet personer som erhåller ersättningen har sedan 2002
ökat från 11 000 till drygt 16 000.

Det finns många förklaringar till ökningen och regeringen värnar assistansen
som en insats som på ett avgörande sätt förbättrat levnadsvillkoren för
kvinnor, män, flickor och pojkar med en omfattande funktionsnedsättning.
Men regeringen behöver få bättre kontroll över kostnadsutvecklingen. Som
en del i denna kontroll har regeringen beslutat att schablonbeloppet för
timersättningen årligen ska räknas upp med 1,4 procent.  Vi gör ändringen
mot bakgrund av att det framkommit att timersättningen räknats upp för
mycket under ett antal år. Detta bör korrigeras. En på förhand bestämd årlig
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uppräkning görs för att uppnå en stabil och förutsägbar förändring av
schablonersättningen.

Det finns problem med dagens  konstruktion av assistansersättningen. Bland
annat finns skäl att anta att konstruktionen i sig är kostnadsdrivande, utan att
det gagnar brukarna. Flera utredningar har analyserat ersättningens
utformning och föreslagit förändringar.  Förslagen har dock varit mycket
svåra att genomföra. Regeringen kommer att arbeta vidare med frågan, både
på kort och på lång sikt. Vår ambition är att finna en lösning som både ger en
långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och
värnar insatsen som ett viktigt sätt att skapa delaktighet i samhällslivet.

Åsa Regnér, barn- äldre-, och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Regeringen satsar
på jämlik äldrevård
Publicerad 29 september 2015 Uppdaterad 29 september 2015

REPLIK Dagens samhälle, 24 september Höjningen av
avgifterna inom äldreomsorgen är en del av
finansieringen av våra angelägna reformer. 95 procent
av de äldre – både kvinnor och män – kommer att tjäna
på dem, skriver äldreminister Åsa Regnér i ett svar till
SPF Seniorerna.
"Regeringen slår mot kvinnorna" skriver SPF Seniorerna i en debattartikel i
Dagens Samhälle den 21 september.  

I årets budgetproposition föreslår regeringen bland annat ett investeringsstöd
till äldreboenden (150 miljoner kronor), ökad bemanning inom
äldreomsorgen (två miljarder kronor), kunskapssatsning inom omsorgen (200
miljoner kronor) och sänkt skatt för pensionärer (1,86 miljarder kronor). 

Lägger vi till det höjda bostadstillägget på 400 miljoner kronor som fanns
med i vårpropositionen handlar det om reformer på drygt fyra miljarder.

Nästa år får 98 procent av alla pensionärer mer i plånboken tack vare
regeringens reformer och systemförändringar. Tre av fyra pensionärer vinner
på regeringens pensionärsskattesänkning.

Sänkningen av grundavdraget gynnar framför allt pensionärerna med låga
inkomster.

Det handlar dock inte bara om plånboksfrågor. Investeringsstödet på 150
miljoner är en del i en långsiktig satsning på att bygga bort bristen på
bostäder för äldre.
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Regeringen avsätter två miljarder kronor per år 2016-18 för att öka
bemanningen med målet att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, öka
tryggheten för äldre samt förbättra förutsättningarna för en jämställd,
likvärdig och jämlik äldreomsorg i hela landet.

Satsningen bedöms möjliggöra finansiering av omkring 4 000 årsarbetskrafter
inom hemtjänsten och på äldreboenden.

Samtidigt gör vi det också möjligt för kommunerna att höja avgifterna inom
äldreomsorgen. Dessa avgifter kommer därmed att ligga på den nivå som
gällde när maxtaxan infördes.

Höjningen är en del av finansieringen av våra angelägna reformer. Ser vi till
det samlade resultatet av våra förslag för kvinnor och män som har insatser
från äldreomsorgen kommer 95 procent att ekonomiskt tjäna på dem.

Samtidigt är pensionärerna garanterade ett förbehållsbelopp, en minsta
disponibel inkomst efter att hyra och hemtjänst är betalda. Av den lilla
minoritet garantipensionärer som får en lägre disponibel inkomst under 2016
är förändringen i genomsnitt cirka 20 kronor i månaden.

Jag välkomnar fortsatta samtal med pensionärsorganisationerna i denna och
andra viktiga frågor som rör äldres villkor.

Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit ett antal reformer som är
riktade till äldre. Jämställdhetsaspekten är en viktig del i arbetet.
Det handlar om drygt fyra miljarder, som sannerligen inte är någon liten
summa och det är i det ljuset vi bör se regeringens ambitioner på
äldreområdet.

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér:
Frivilligorganisationerna gör
mycket god nytta
Publicerad 21 september 2015 Uppdaterad 21 september 2015

Slutreplik Dagens Nyheter, 18 september 2015 Jag
välkomnar debatten om hur utsatta EU-medborgare,
ofta rumäner och romer, som lever i fattigdom i sina
hemländer och kommer till Sverige för att be om pengar
för sitt uppehälle ska få en bättre tillvaro. Regeringen
har arbetat hårt sen vi tillträdde för att förbättra
situationen, skriver Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och
jämställdhetsminister.
Vi tycker inte att situationen är hållbar eller värdig och vill bidra till att både
utsatthet och behovet av tiggeri minskar och upphör. Regeringen har
frekvent och kontinuerlig kontakt med kommuner, organisationer och kyrkor
som stödjer utsatta EU-medborgare i Sverige i det akuta läget. Regeringen
har också avsatt 50 miljoner kronor genom Fead-fonden för att stödja sådant
arbete i Sverige.

Parallellt med detta har jag och regeringen även byggt upp ett bilateralt
arbete och slutit avtal med Rumänien och påbörjat grunden för ett avtal med
Bulgarien. Det är samarbetsländernas önskemål som styr avtalets innehåll.
Det handlar om fattigdomsbekämpning med fokus på barns och kvinnors
rättigheter liksom expertutbyte i sociala frågor.  Ansvarig vice minister från
Rumänien, Ciprian Necula, besökte Sverige i fredags för att delta i vår
gemensamma konferens om organisationers möjliga roll. Vi diskuterade även
hur EU-medlen kan stödja avtalets ambitioner.
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Avtalet bjuder dessutom in till samarbete med organisationer, myndigheter,
experter och näringsliv. Från rumänsk sida trycker man också på behovet av
arbete på lokal nivå och att näringslivet investerar.  Svenska organisationer
som är aktiva i Rumänien har ofta lång och bred erfarenhet av situationen
där. Deras kunnande och uthålliga fokus på fattigdomsbekämpning och
rättigheter i kombination med de möjligheter som avtalet och EU-fonderna
ger, skapar ett meningsfullt sammanhang för den som vill stödja genom att
betala in pengar till frivilligorganisationer.

Vi tror av dessa skäl att pengarna gör mycket god nytta där för att
människor långsiktigt och hållbart ska kunna bygga sina egna liv med skola,
jobb och bostäder. Sverige har en lång tradition av att bidra till förändrade
strukturer för minskad ekonomisk utsatthet och genomförande av rättigheter.
Föredrar man att istället eller också att ge till den som ber om pengar på
gatan ska man göra det. Det står varje person fritt. Oavsett vilket måste
respekten för individen och mänskliga rättigheter respekteras. Att människor
i Sverige är generösa och givmilda är en stor tillgång.

Rumänien och Bulgarien är medlemsländer i EU som måste förväntas vilja
sörja för sina egna medborgare. För att ytterligare stärka våra ambitioner
hade jag i måndags, möten i Bryssel med EU-kommissionen,
Europaparlamentet och andra strategiska aktörer inom unionen.

Jag har inlett en dialog med EU-kommissionen och fått gehör för vikten av
deras engagemang för att EU:s strukturfonder effektivt ska bidra till avtalets
genomförande och ökat tryck för efterlevande av mänskliga rättigheter och
social inkludering på relevanta områden. Idag, torsdag, följer jag upp dessa
möten med EU:s kommissionär med ansvar för anti-diskriminering, bland
annat antiziganism samt barnrätt och jämställdhet, Vera Jourova.  Detta är en
fråga som även fortsättningsvis kommer att må väl av goda förslag och brett
engagemang. Jag ser fram emot en fortsatt dialog.



Debattartikel från Socialdepartementet

Det är dags att börja fokusera på
männen
Publicerad 16 september 2015 Uppdaterad 16 september 2015

Replik i Aftonbladet från jämställdhetsminister Åsa
Regnér om mäns våld mot kvinnor.
Jag delar debattörerna Gabriella Nilssons och Inger Lövkronas analys av vår
gemensamma verklighet och historia.

Om vi ska uppnå Sveriges fjärde jämställdhetspolitiska mål, ”att mäns våld
mot kvinnor ska upphöra” är det definitivt dags att börja fokusera på våldet,
de våldsutövande männen och destruktiva maskulinitetsnormer
överhuvudtaget.

Lyckligtvis finns det både mans- och kvinnoorganisationer som jobbar med
detta. Jag följer deras viktiga och avgörande arbete med stort intresse.

Vi lever i en välfärdsstat och vi kommer alltid att ta ansvar för att
uppmärksamma och ge stöd till brottsoffer, i detta sammanhang våldsutsatta
kvinnor och barn. Vår ambition måste dock vara att satsa på åtgärder innan
våldet händer.

Därför har regeringen idag bland annat fattat beslut om att ge Skolverket i
uppdrag att utvärdera ett av de program som nu prövas av ett antal
kommuner i Sverige, Mentors in Violence Prevention, våldsförebyggande
program mot könsrelaterat våld. Om utvärderingen visar att programmet är
effektivt kan de spridas vidare.

Jag uppmanar er att läsa min debattartikel på temat från förra veckan i
Expressen.

Åsa Regnér
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Jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Regnér: Skänk till organisationer
på plats i hemländerna
Publicerad 11 september 2015 Uppdaterad 11 september 2015

DN Debatt den 11 september Idag möts idéburna
organisationer, representanter från näringsliv och
kommuner samt politiker från Sverige, Rumänien och
Bulgarien för att diskutera situationen för utsatta EU-
medborgare. Vårt budskap är att störst skillnad görs
genom att människor ger pengar till professionella
frivilligorganisationer på plats i hemländerna. Att ge till
dem är ett sätt att bryta utsatthet, skriver barn-, äldre-
och jämställdhetsminister Åsa Regner och Martin
Valfridsson, Regeringens nationella samordnare i
frågan.
Idag samlas närmare 200 personer från civila samhället, myndigheter och
kommuner samt representanter från Rumänien och Bulgarien på en stor
konferens i Stockholm. Syftet med konferensen är att främja samverkan
mellan svenska idéburna organisationer som arbetar med utsatta EU-
medborgare i Bulgarien och Rumänien.

Vårt budskap under dagen handlar om hur vi bäst hjälps åt för att bekämpa
den fattigdom som leder människor till tiggeri och utsatthet. Det är var och
ens beslut hur man vill stödja. Att ge till professionella frivilligorganisationer
och deras arbete på plats i Rumänien och Bulgarien är ett bra sätt att bidra
till en hållbar förändring för dessa människor. 

Stor fattigdom
Sedan några år tillbaka har Sverige och våra grannländer mött en fattigdom
som vi inte varit vana att se. Européer från framförallt Rumänien och
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Bulgarien kommer till vårt land. En stor del av dem som söker sig hit är
romer, som på grund av utanförskap i Europa har extra svårt att få utbildning
och arbete i sina hemländer.

Vi har mött utsatta EU-medborgare i läger i Stockholm och talat med dem
om deras situation. Många har sina barn kvar i hemlandet. På landsbygden i
Rumänien besökte vi en skola där hälften av eleverna hade frånvarande
föräldrar som sökte försörjning i andra länder. Vi har även mött politiker från
såväl Rumänien och Bulgarien för att diskutera lösningar.

Den här gruppen vistas tillfälligt i landet, men det handlar om cirka 4000-
5000 personer på plats i Sverige. Alla som bor i EU har rätt att röra sig fritt
inom unionen och vistas tillfälligt i andra medlemsländer i tre månader. Fri
rörlighet är en viktig grundpelare inom EU. Samtidigt handlar det om att
varje EU-medborgare måste ha reella möjligheter att leva ett anständigt liv i
sitt eget hemland.

Regeringens arbete

Regeringen har arbetat med frågan om utsatta EU-medborgares situation
sedan dag ett. Den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare
Martin Valfridsson utsågs i januari för att i sitt uppdrag underlätta samverkan
mellan kommuner, myndigheter, landsting och idéburna organisationer vad
gäller denna grupp. 

Det finns tre områden med behov av reformer för att färre ska tvingas till
tiggeri och för att motverka de problem som uppstår i Sverige:

1. Tydligare regler och åtgärder i Sverige för att motverka olovliga
bosättningar, exploatering av utsatta personer samt våld mot utsatta EU-
medborgare i Sverige.

2. Ökad samverkan inom EU, med Rumänien och Bulgarien för förbättrade
levnadsvillkor och tillgång till jobb, utbildning, bostad, hälso- sjukvård.
Ett ökat arbete för att motverka fördomar och utanförskap.

3. Närmare samarbete med civila samhällets organisationer som gör en stor
insats i att organisera och kanalisera bidrag samt engagemang.

I onsdags möttes barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och
Bulgariens socialminister Ivailo Kalfin i ett samtal om att skriva ett
samarbetsavtal med fokus på välfärdsfrågor. Ett liknande avtal som Sverige
tecknade med Rumänien i juni i år. Avtalet med Rumänien, som rör barn-,
jämställdhets- och välfärdsfrågor, syftar till att förbättra situationen för



utsatta människor i båda länderna. På måndag lyfter Åsa Regnér även frågan
om utsatta EU-medborgare och EU:s ansvar med berörda EU-
kommissionärer i Bryssel.

Välj långsiktig förändring
Svenskarna i allmänhet är ett öppet och generösa. Det är något vi ska värna
och vårda. Denna generositet innebär också att vi skänker till medmänniskor
som ber om pengar.

Vi vill understryka att det finns alternativ till att ge till behövande i Sverige
och istället stödja uppbyggnaden lokalt för utsatta människor i Rumänien och
Bulgarien. En rad svenska organisationer, kyrkor och samfund bedriver
verksamhet i ursprungsländerna. Många av dem startade sin verksamhet i
samband med att vi möttes av rapporter på 90-talet om bland annat
funktionsnedsatta barn på barnhem i Rumänien. Flera av dessa
organisationer arbetar idag med utsatta minoriteter i de aktuella länderna och
har lång erfarenhet av praktiskt arbete på plats. Att ge till dem är ett sätt att
bryta utsatthet.

Dagens konferens arrangeras därför för att sprida kunskap om
organisationers arbete för utsatta grupper i Rumänien och Bulgarien. Vi
kommer att diskutera vad som är viktigt att fokusera på för att lyfta dessa
kvinnor och män ur djup fattigdom. Under dagen samlas en stor del av
landets främsta expertis kring hur man stöttar utsatta så att det faktiskt leder
till förändring. Hur kan organisationer samverka med varandra och göra sin
verksamhet effektiv – och även med näringsliv och kommuner?

Det handlar om fattigdomsbekämpning.

Genom att stötta långsiktigt hållbart arbete för förbättrad utbildning,
försörjning, hälsa och strukturella reformer kommer fler se en meningsfull
framtid för sig och kommande generationer i hemländerna. Avtalet mellan
länderna ger en ram för detta och tydliggör ländernas vilja till förändring,
liksom det fortsatta arbetet inom EU.

Låt oss fortsätta ge pengar och berätta för våra barn att det är viktigt att
hjälpa den utsatta människan. Låt oss göra det på ett sätt som leder till
verklig varaktig förändring. Att bekämpa fattigdom går inte i en
handvändning. Därför ska vi använda vår vilja, kunskap och våra resurser på
ett sätt som verkligen förändrar.

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister och med



samordningsansvar i regeringen för frågan om utsatta EU-medborgare

Martin Valfridsson, Nationell Samordnare för utsatta EU-medborgare



Debattartikel från Socialdepartementet

Det går att förändra mansrollen
Publicerad 10 september 2015 Uppdaterad 10 september 2015

Expressen 10 september 2015 Det är inte rimligt att
betrakta mäns våld mot kvinnor och barn – men även
mäns våld mot män – som en naturkatastrof som fortgår
utan samhällets möjlighet till påverkan.Med andra ord
är vi övertygade om att det går att förändra mansrollen,
skriver Åsa Regnér, jämställdhetsminister.
Mäns våld mot kvinnor drabbar både individ och samhälle. I Sverige dödas i
genomsnitt 20 kvinnor varje år av en närstående. Det utgör en femtedel av
alla fall av mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång.

Av dessa kvinnor dödas 17 av en man som de har eller har haft en nära
relation till och den största bakomliggande förklaringen till våldet är
mannens kontrollbehov över kvinnan. Det blir tydligt då fler än hälften av
brotten begås i samband med separation.

Nära hälften av brotten har föregåtts av polisanmälningar om hot och våld.
Det dödliga våldet mot kvinnor är dessvärre inte något som minskar. Död är
den yttersta konsekvensen av mäns våld men antalet individer som är
drabbade är långt, långt större. Medvetenheten och kunskapen om att många
barn växer upp med konsekvenserna av mäns våld är i dag stor. En barndom
fylld av våld får ofta konsekvenser för livet.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra, så lyder det fjärde
jämställdhetspolitiska målet antaget av Sveriges riksdag. Målsättningen med
att våldet ska upphöra måste vara att det aldrig ska uppstå.

Sverige har världens första feministiska regering. Vi arbetar för ett jämställt
samhälle fritt från våld och verkar för ett tydligare fokus på det
förebyggande och främjande arbetet. Vi har för avsikt att satsa på mer
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sammanhållna och långsiktiga insatser som leder till verklig förändring.

Det är inte rimligt att på en samhällsnivå fortsätta att betrakta mäns våld mot
kvinnor och barn – men även mäns våld mot män – som en naturkatastrof
som fortgår utan samhällets möjlighet till påverkan. Att våldet skulle vara
något som samhället bara har att förhålla sig till och hantera, utan möjlighet
att förebygga, ifrågasätta eller bekämpa. Med andra ord är vi övertygade om
att det går att förändra mansrollen. Förutom det mänskliga lidandet för alla
drabbade, så är samhällets resurser begränsade och otillräckliga. Det är inte
hållbart att så omfattande budgetresurser år ut och år in går till
konsekvenserna av mäns våld.

Regeringen satsar genom en överenskommelse med Vänsterpartiet redan i år
25 miljoner, och 100 miljoner per år från och med 2016, i stöd till landets
kvinnojourer.Men målsättningen måste vara att så få kvinnor och barn som
möjligt ska vara i en så utsatt situation att de behöver söka skydd på
kvinnojour. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) har på uppdrag
av tidigare regering identifierat ett antal våldsförebyggande program som
visat goda resultat vid genomförandet i andra länder. Utvärderingarna visar
att gedigna våldsförebyggande program kan leda till både förändrade
attityder till våld och minskat våld.

Det är nu angeläget att kommuner och organisationer inom det civila
samhället ges möjlighet att använda de effektiva programmen.

För att driva på arbetet kommer regeringen i dag att fatta beslut om att ge
Mucf i uppdrag att aktivt främja att kommuner och organisationer inom det
civila samhället använder något eller några av de våldsförebyggande
program som visat goda resultat. Programmen har ännu inte utvärderats i
Sverige, men genom att använda dem och samtidigt lokalt följa upp och
utvärdera effekterna ökar kunskapen.

För att ta ett steg framåt i kunskapsutvecklingen har regeringen gett
Skolverket i uppdrag att utvärdera ett av de program som nu prövas av ett
antal kommuner i Sverige, Mentors in Violence Prevention,
våldsförebyggande program mot könsrelaterat våld. Om utvärderingen visar
att programmet är effektivt kan de spridas vidare till fler skolor.

Regeringen kommer dessutom att fatta beslut om att utvecklingsmedel ska
användas för att ta fram en webbasera basutbildning inom området våld i



nära relationer till stöd för kommunernas

kompetensutveckling. Utbildningen kommer att tas fram av Nationellt
Centrum för Kvinnofrid, NCK i samverkan med Socialstyrelsen och
länsstyrelserna.

För närvarande är förslaget till en Nationell strategi mot mäns våld mot
kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck ute på remiss.

Låt oss denna gång fokusera på ordet MOT och låta det betyda vad det står
för, mot mäns våld – inte endast arbetet MED konsekvenserna av mäns våld.

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Replik i Dagens Samhälle om
ensamkommande flyktingbarn
Publicerad 31 augusti 2015 Uppdaterad 31 augusti 2015

Dagens Samhälle 31 augusti 2015. Regeringen är
angelägen om att ge kommunerna stöd i arbetet med de
ensamkommande barnen och vi bereder just nu en rad
åtgärder i Regeringskansliet, till exempel en proposition
om stödboende. Men det är också viktigt att hela
samhället deltar skriver barnminister Åsa Regnér i en
replik i Dagens Samhälle.
Antalet ensamkommande barn och unga i behov av skydd och stöd som
kommer till Sverige ökar. Föreningen Sveriges socialchefer efterlyste därför
nyligen i en debattartikel nationellt stöd och gemensam handling för att
skapa rimliga arbetsförhållanden för socialtjänsten.

Som ansvarig minister för socialtjänsten delar jag den bild som beskrivs och
de utmaningar vi står inför. Varje barn i Sverige har rätt till trygghet och få
sina grundläggande behov tillgodosedda. Barnets bästa måste alltid stå i
centrum.

Regeringen är därför angelägen om att ge kommunerna stöd i sitt arbete. En
rad åtgärder som tar sikte på just de beskrivna utmaningarna bereds just nu i
Regeringskansliet. En av dessa är stödboende där avsikten är att lägga
proposition i november och att stödboende förhoppningsvis blir möjligt under
första halvåret 2016. Det är en viktig reform, inte bara för ensamkommande
flickor och pojkar, utan även för andra barn i Sverige i behov av stöd.

Det är viktigt att hela samhället deltar i arbetet med att förbättra
mottagandet. Många enskilda vill hjälpa till. Stat, kommun och civilsamhälle
spelar här alla viktiga roller. Att sprida kunskap om uppdrag som gode män
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och kontaktpersoner till ensamkommande barn kan vara ett exempel, att
ordna läxhjälp eller språkcaféer ett annat. Det finns stora behov under en
lång tid framöver, men också stora möjligheter, och därför måste alla goda
krafter hjälpas åt.

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Jag välkomnar samtal med M
Publicerad 12 augusti 2015 Uppdaterad 12 augusti 2015

Slutreplik från Åsa Regnér om tiggeri (Aftonbladet
Debatt 12 augusti 2015).
SLUTREPLIK. Situationen för utsatta EU-medborgare som är i Sverige och
ber om pengar är ständigt aktuell. Just nu är det mycket fokus på den senaste
tidens våld mot gruppen. Det är upprörande och obehagligt. Vi vet ännu inte
exakt vad som har hänt eller vilka motiv som ligger bakom. Polisen utreder
fallen.

Regeringen har dessutom nyligen gett polisen i uppdrag att analysera vilken
kriminalitet som förekommer mot utsatta EU-medborgare och vilka brott
som eventuellt begås av gruppen. Det är ännu en konkret åtgärd i
regeringens arbete med utsatta EU-medborgare.

Tomas Tobé vet mycket väl att regeringen har vidtagit ett flertal
åtgärder sedan dag ett. Det handlar om insatser i Sverige, samtal på EU-
nivå samt samarbete med Rumänien och Bulgarien, vilket jag
redogjorde för i min debattartikel.

Utsatta EU-medborgares situation är en angelägen samhällsfråga och lämpar
sig väl för konstruktivt samarbete över partigränserna. På senare tid har vi
dessvärre sett exempel på partipolitiska hetskampanjer.

Jag uppskattar viljan till samarbete och ser fram emot samtal om hur det kan
konkretiseras. Här behövs dialog och ansvarstagande för att nå framsteg. Jag
välkomnar därför samtal med bland annat Moderaterna.

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister med samordnande
ansvar i regeringen för frågor som rör utsatta EU-medborgare.
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Debattartikel från Socialdepartementet

Vi vill minska både utsatthet och
tiggeri
Publicerad 07 augusti 2015 Uppdaterad 07 augusti 2015

Aftonbladet Debatt, 6 augusti 2015
De senaste åren har antalet utsatta EU-medborgare som söker sig till Sverige
i förhoppning om att hitta en försörjning ökat. Det handlar om mycket utsatta
människor som i sina hemländer, huvudsakligen Rumänien och Bulgarien,
lever i stor fattigdom. Situationen vi ser på våra gator i Sverige där
människor sitter med en mugg framför sig är en del av utsattheten som finns i
Europa. En stor del av dem som söker sig hit är romer, som på grund av
utanförskap och diskriminering har extra svårt att få utbildning och arbete i
sina hemländer.

Jag är bekymrad över att många i Sverige lever under svåra förhållanden;
sover under broar, i tältläger eller på gatan. Det är inte bra ställen att leva på.
Olovliga bosättningar är inte heller tillåtet och lagstiftningen måste gälla för
alla. Jag har mött utsatta EU-medborgare i läger i Stockholm och talat med
dem om deras situation. Många har sina barn kvar i hemlandet. På
landsbygden i Rumänien besökte jag en skola där hälften av eleverna hade
frånvarande föräldrar som sökte försörjning i andra länder.

Alla som bor i EU har rätt att röra sig fritt inom unionen och vistas tillfälligt i
andra medlemsländer i tre månader. Men den långsiktiga lösningen finns i
Rumänien och Bulgarien, där föräldrarna kan leva med sina barn och
samtidigt finna en försörjning på plats.

Regeringen arbetar på flera områden för att hjälpa och minska antalet utsatta
EU-medborgare. Det handlar om ett flertal insatser i Sverige men också
genom kontakter med deras hemländer hjälpa till att förbättra villkoren så att
utsatta människor vill stanna där.

Den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare arbetar sedan i
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vintras med att underlätta samverkan mellan kommuner, myndigheter,
landsting och idéburna organisationer vad gäller denna grupp. Arbetet
innebär möten med ett stort antal små och stora kommuner över hela
Sverige, liksom bland andra idéburna organisationer, polismyndigheten,
kronofogden, landstingen, fastighetsägare, romska organisationer, aktivister,
kyrkor och utsatta EU-medborgare. I detta läge är det viktigt att kartlägga
hur vi kan samla krafterna och göra det bästa av situationen.

Regeringen pekar även ut tre områden där det finns behov av reformer för
att minska antalet utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige:

Ökad samverkan inom EU, med Rumänien och Bulgarien, för
förbättrade levnadsvillkor och tillgång till jobb, utbildning, bostad, hälso-
sjukvård. I juni var jag på plats i Bukarest och skrev under ett
samarbetsavtal med Rumänien. Fokus är ett expertutbyte byggt på
välfärdsfrågor. Vi för samtal om ett liknande avtal med Bulgarien. I
september åker jag till Bryssel för fortsatta samtal på EU-nivå.
Tydligare regler och åtgärder i Sverige för att motverka olovliga
bosättningar, exploatering av utsatta personer, och våld mot utsatta EU-
medborgare som tillfälligt vistas i Sverige.
Närmare samarbete med civila samhällets organisationer som gör en stor
insats i att organisera och kanalisera bidrag och engagemang. Jag har
även haft samtal med kommuner, myndigheter och näringslivet. Den 11
september i år kommer en stor nationell konferens på temat att äga rum i
Stockholm.

Ibland höjs röster för att lagstifta mot tiggeri. Vi tror inte att det är en lösning
att använda straffrätt mot människor i nöd som ber andra om hjälp.

En positiv erfarenhet hittills har varit att se hur mycket god vilja och
engagemang för de mest utsatta som finns i Sverige. Regeringen vill att både
utsattheten och tiggeriet ska minska och upphöra. Därför har vi arbetat med
frågan sedan dag ett och fortsätter den viktiga resan.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér



Debattartikel från Socialdepartementet, Utrikesdepartementet

Kvinnors rättigheter behöver
stärkas
Publicerad 01 juni 2015 Uppdaterad 01 juni 2015

När idéer om nollvision för aborter, skambeläggande av
sena aborter och så kallade samvetsklausuler dyker
upp i debatten finns en risk att Sveriges trovärdighet
försvagas i det internationella arbetet. Istället behöver vi
stärka kvinnors rättigheter, såväl nationellt som
internationellt skriver Isabella Lövin (MP) och Åsa
Regnér (S) på Dagens Arenas debattsida.
I går var det Mors dag. Ett bra tillfälle att uppmärksamma mammor på olika
sätt. Men det är också en bra dag att lyfta kvinnors och mödrars rättigheter i
Sverige och i världen.

När det dyker upp diskussioner om att försvaga rätten till abort i Sverige
riskerar vi att bli mindre trovärdiga i det internationella arbetet.

FN:s medlemsstater beslutade år 2000 att den oacceptabla mödradödligheten
i världen skulle sänkas med tre fjärdedelar till i år 2015. Det är ett av de så
kallade Milleniemålen. Vi kan nu konstatera att betydligt färre kvinnor
avlider i samband med förlossningar eller önskade och oönskade graviditeter
globalt sett.

År 2013 dog cirka 290 000 kvinnor i samband med graviditet eller
förlossning vilket innebär nästan en halvering av mödradödligheten jämfört
med 1990. Utvecklingen går åt rätt håll, men målet har inte uppnåtts.

Det är fortfarande de mest utsatta kvinnorna, inte sällan tonårsflickor, som
dör i samband med komplicerade förlossningar, i infektioner eller osäkra
aborter. Fattigdom och att flickor och kvinnor anses mindre värda, liksom
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tillhörighet till minoritetsgrupper, avgör ofta sannolikheten att överleva en
graviditet. Av de som dör i samband med graviditet och förlossning bor 99
procent i utvecklingsländer. Mödradödlighet är vanligare i områden med
väpnade konflikter

Vi får inte överge de mest utsatta kvinnorna och flickorna. Åtgärderna som
behövs spänner över vida insatser som akutsjukvård, bättre vägar, fler
barnmorskor och läkare i fattiga länder och områden.

Att arbeta för ökad jämställdhet och stärka sexuella och reproduktiva
rättigheter som lagliga aborter, preventivmedel och sexualundervisning är
också centralt för att motverka mödradödligheten.

Att stärka jämställdheten och kvinnors självklara rätt att bestämma över sin
egen kropp är inte bara en fråga för individen utan en grundplåt för
demokratisk och ekonomisk utveckling. Därför är sexuell och reproduktiv
hälsa samt rättigheter prioriterat inom det svenska biståndet. Sverige driver
också aktivt att dessa frågor ska finnas med i de nya utvecklingsmålen som
diskuteras och utformas i september när världens ledare samlas i FN:s
generalförsamling.

Sverige hör till de länder med lägst mödradödlighet i världen, i genomsnitt
dör sex kvinnor om året, men det är först de senaste 50 åren som dödligheten
minskat kraftigt. Mödravården har stärkts och i dag har kvinnor tillgång till
utbildade barnmorskor och läkare under förlossningen.

Genom obligatorisk sexualundervisning i skolan kan ungdomar göra
medvetna val vad gäller sex och samlevnad. Den svenska abortlagen som
infördes 1974 har också bidragit kraftigt till att stärka kvinnors reproduktiva
och sexuella rättigheter.

Detta står i kontrast till idéer om nollvision för aborter, skambeläggande av
sena aborter och så kallade samvetsklausuler som genom
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna åter dykt upp i svensk politik.
Det är stora avsteg från den svenska modellen på området som varit viktiga
utgångspunkter för kvinnors självständighet och ekonomiska oberoende. I
stället behöver vi stärka kvinnors rättigheter, såväl nationellt som
internationellt.

För att uppnå en jämställd hälso- och sjukvård behövs insatser för att stärka
förlossningsvården och kvinnors hälsa. Vi anslår till exempel 400 miljoner
kronor per år från halvårsskiftet 2015 och fram till och med 2019.



Internationellt gör svenskt bistånd skillnad för flickor och kvinnors hälsa och
rättigheter. Genom den globala kampanjen Midwifes4all vill vi väcka debatt
och öka antalet barnmorskor i världen. Det är självklara prioriteringar för en
feministisk regering och i en feministisk utrikespolitik.



Debattartikel

"Vi tar strid för kvinnors rättigheter"
Publicerad 26 maj 2015 Uppdaterad 26 maj 2015

EU:s röst för kvinnors sexuella och reproduktiva
rättigheter måste stärkas. Inför ett möte i Bryssel idag
har vi arbetat hårt för att EU ska stå i frontlinjen i
kampen för jämställdhet, skriver Margot Wallström (S),
Isabella Lövin (MP) och Åsa Regnér (S) på SvD
Brännpunkt.
Samtidigt som kampen för jämställdhet gör landvinningar runt om i världen
märks ett växande motstånd mot kvinnors och flickors sexuella och
reproduktiva rättigheter i flera delar av världen. Därför arbetar Sverige in i
det sista för att de nya rådsslutsatser om jämställdhet som antas i dag tar
tydlig ställning. EU:s ministrar som samlas i Bryssel i eftermiddag har
möjligheten att lägga motsättningar bakom sig och stå upp för alla individers
grundläggande rättighet att bestämma över sin egen kropp - i en tid då en
stark EU-röst behövs mer än någonsin.

I EU:s närhet växer fundamentalistiska våldsgrupper fram, som vill frånta
kvinnor möjligheten att delta i det politiska livet, uppnå ekonomisk egenmakt
och ha tillgång till hälsovård. Viljan att kontrollera kvinnors kroppar tar sig
de mest extrema uttryck i fundamentalistiska grupper som ISIL som
använder sexuella övergrepp för att ingjuta fruktan och vinna mark. Men det
är inte bara på slagfälten som kampen om kvinnors rättigheter förs.
Motståndet och ifrågasättandet av kvinnors och hbtq-personers rättigheter
märks också i de internationella förhandlingsrummen och bland konservativa
krafter som vunnit mark i Europa. En studie från Kvinna till Kvinna och
Tidskriften Expo visar hur de högerextrema och nationalistiska partier som
växer inom EU ser kvinnors och hbtq-personers rättigheter som ett hot mot
nationalstaten och därmed mot deras samhällsvision.

Vi befinner oss i en brytningstid där kvinnors ekonomiska och politiska
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inflytande stärks och där det finns en växande konsensus i det internationella
samfundet för jämställdhet. Dagens motstånd kan ses som en reaktion på
framgångarna och ett bevis på att kampen om kvinnors och hbtq-personers
rättigheter ständigt måste föras. Den fråga som är mest kontroversiell är
också den mest grundläggande- rätten att bestämma över sin egen kropp,
sexualitet och reproduktion. Kvinnoaktivister vittnar om hur de kan gå och
rösta, men inte bestämma vem de ska gifta sig med, vem de ska ha sex med
eller när de ska få barn. Förtrycket vingklipper kvinnors och flickors liv och
möjligheter att delta fullt ut i samhället på lika villkor som män.

I Sverige vet vi att satsningar på jämställdhet, och sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter (SRHR), lönar sig. För hundra år sedan dog här fler
kvinnor i samband med graviditet och förlossning än i dagens Namibia. I dag
är mödradödligheten i Sverige bland de lägsta i världen. För 40 år sedan fick
svenska kvinnor rätt till fri, laglig och säker abort. Under de 30 senaste åren
har ingen kvinna i Sverige dött i sviterna av en abort. Detta är framgångar
som har bidragit till att bygga det svenska välfärdssamhället som vi alla
skördar frukterna av i dag. 2015 är ett år med unika möjligheter att flytta
fram positionerna för jämställdhet, inklusive sexuella och reproduktiva
rättigheter.

FN:s banbrytande kvinnokonferens i Peking fyller 20 år, FN:s
säkerhetsrådsresoluton 1325 om kvinnor, fred och säkerhet firar 15-
årsjubileum samtidigt som världen ska enas om nya utvecklingsmål som ska
säkra en hållbar utveckling där fattigdom och orättvisor utrotas. EU har en
viktig roll i detta arbete.

Inom unionen finns ett stort stöd för jämställdhet, men just i SRHR-frågan
råder oenighet. Hittills har dessvärre några få länder blockerat en enad stark
position vilket har försvagat EU:s röst i dessa frågor i världen.

Inför dagens möte har regeringen tillsammans med likasinnade länder inom
unionen arbetat hårt för att få till en ändring. Under det halvår som vi suttit i
regering har vi lyckats driva igenom förändringar. På vårt initiativ meddelade
EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetsfrågor Federica Mogherini
nyligen att hon tänker tillsätta en högnivåperson för 1325-frågor enligt
Sveriges förslag. Det kommer stärka EU:s arbete mot sexuellt våld i
konflikter och för kvinnors deltagande i fredsarbetet.

Vi har goda förhoppningar att det hårda arbetet ger utdelning även i dag. Den
feministiska utrikespolitiken ger resultat och med gemensamma krafter
kommer vi fortsätta driva på för att EU ska stå i frontlinjen i kampen för



mänskliga rättigheter, jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter.
För detta krävs ett tydligt ledarskap på alla nivåer inom EU, ett stärkt
ansvarsutkrävande och ökad kunskap om jämställdhet. Samarbetet med det
civila samhället måste fördjupas och den handlingsplan för EU:s
internationella arbete för jämställdhet som håller på att tas fram måste
omfatta alla delar av EU:s externa agerande vilket inte är fallet i dag. Sverige
har en viktig röst internationellt, men om vi får med oss hela EU ökar
genomslaget för en feministisk politik som utmanar förtryck, orättvisor och
våld i grunden.



Debattartikel från Justitiedepartementet, Socialdepartementet

”Assisterad befruktning för
ensamstående ska tillåtas”
Publicerad 21 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

SVT Opinion 21 maj 2015 Genom insemination och
IVF-behandlingar har tusentals barn kommit till världen.
Men möjligheten till denna hjälp att bli gravid har fram
tills nu bara getts gifta par, registrerade partner och
sambor. Regeringen vill ge ensamstående kvinnor
samma möjligheter som par har idag”, skriver Morgan
Johansson (S), Åsa Regnér (S) och Gabriel Wikström
(S).
Varje år åker cirka 800 svenska kvinnor utomlands för att få hjälp med
assisterad befruktning.

De åker för att de inte har samma möjlighet i Sverige, eftersom svenska
regler för sådan behandling fortfarande utgår ifrån att det krävs två föräldrar
för att uppfostra ett barn. Det är en omodern syn. Regeringen föreslår därför
nya regler som tillåter assisterad befruktning även för ensamstående kvinnor.

Ofrivillig barnlöshet är en stor sorg för många. I takt med
kunskapsutvecklingen har hälso- och sjukvården kunnat hjälpa många av
dem som drömmer om att bli föräldrar. Genom insemination och IVF-
behandlingar har tusentals barn kommit till världen. Men möjligheten till
denna hjälp att bli gravid har fram tills nu bara getts gifta par, registrerade
partner och sambor.

Regeringen vill nu ge ensamstående kvinnor samma möjligheter som par har
idag. Vi anser att familjesammansättningen inte säger något om hur ett barn
får det i livet. Det handlar om vilken omsorg och kärlek vi ger barnet.
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Att sjukvården bidrar till att barn blir till innebär ändå ett extra ansvar för
samhället. Därför görs idag alltid en bedömning av om barnets
förutsättningar att växa upp under goda förhållanden innan beslut tas om
assisterad befruktning med donerade könsceller. Samma bedömning kommer
göras för den ensamstående kvinnan.

Kvinnan kommer använda sitt eget ägg tillsammans med donerade spermier
och bli ensam förälder. I många andra länder kan en spermiedonator förbli
anonym, men det är inte möjligt i Sverige. Alla barn som har tillkommit
genom assisterad befruktning i Sverige kan få reda på vem som är den
genetiska pappan.

Alla barn ska ha rätt att få veta sitt ursprung och med vårt förslag kommer
fler barn få den rätten. Vi behöver mer kunskap om hur sjukvården hanterar
och bedömer dem som ansöker om assisterad befruktning. Därför föreslår
regeringen också att en utvärdering ska genomföras om några år.

Bland annat behöver vi säkerställa att ensamstående inte särbehandlas.
Redan nästa år hoppas vi att de första ensamstående kvinnorna kan vända
sig till svensk sjukvård för att få assisterad befruktning.

Det är bättre för kvinnorna och det är bättre för barnen.



Debattartikel från Socialdepartementet

"Vi vill ha en tydligare styrning av
jämställdhetspolitiken"
Publicerad 13 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Dagens Nyheter 13 maj 2015 Regeringen har höga
ambitioner på jämtställdhetsområdet. Och vi delar
Kvinnolobbyns uppfattning att det finns stor risk att
insatserna med dagens röriga styrning inte leder till
önskade resultat, skriver jämställdhetsminister Åsa
Regnér.
Vi är en feministisk regering som har höga ambitioner på
jämställdhetsområdet. Därför har regeringen startat ett arbete med att sätta
mål för jämställdhetspolitiken inför Budgetpropositionen 2016.

Strukturen vi tar över när det gäller styrning av jämställdhetspolitiken är
rörig och svårgenomtränglig. Vi håller med Kvinnolobbyn om att det finns
stor risk att insatser ej leder till önskade resultat.

Till skillnad från den förra regeringen styr vi från början. Hela regeringen
omfattas av ansvaret att fatta beslut som leder till jämställdhet. Vi har ökat
antalet myndigheter som arbetar med jämställdhetsintegrering och nu
omfattas 41 myndigheter samt stärkt arbetet med jämställdhetsbudgetering
på finansdepartementet. Vi är noga med jämställda utnämningar och löner
som regeringen och staten har inflytande över.

Vi inväntar att Jämställdhetsutredningen lämnar förslag om tydligare styrning
i september.

Replik till Kvinnolobbyn

Texten är en replik, publicerad på dn.se, på Kvinnolobbyns debattartikel i

https://www.regeringen.se/


Dagens Nyheter den 12 maj 2015.



Debattartikel från Socialdepartementet

"Moderaterna fiskar i grumliga
vatten"
Publicerad 05 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Det är uppenbart att moderaterna fiskar i grumliga
vatten. Artikeln innehåller väldigt lite nytt och knappast
några förslag som skulle leda mot långsiktiga lösningar
för redan utsatta människor som befinner sig i vårt land.
Den ger oss en fingervisning om varför ingenting blev
gjort på detta område under de två mandatperioder den
moderatledda regeringen styrde Sverige.
Det är för oss självklart att ingen människa ska bli utnyttjad i sin utsatthet.
Där det förekommer brott ska dessa lagföras. Vi har lagar om organiserad
kriminalitet som skulle kunna förekomma i dessa fall så som
människohandel, olaga frihetsberövande och andra former av tvång.
Rikspolisstyrelsen har på egen hand tillsatt en utredning kring dessa frågor.
De presenterar sin rapport i september i år.

Vi förstår de kommuner som brottas med olika typer av boenden som ofta
både är olämpliga och olagliga men även här finns det idag ett regelverk som
hanterar dessa frågor. Vi är också glada över alla de privatpersoner och
frivilligorganisationer som med brett engagemang gör ett stort jobb för att
hjälpa utsatta medmänniskor. Både när det gäller denna frågan och när det
gäller frågan om utnyttjande tittar så klart regeringen alltid på nya sätt att
skydda utsatta människor och följer olika diskussioner som pågår.

Regeringen har inte för avsikt att förbjuda tiggeri, det är självklart att
problemet med fattigdom inte kan lösas med kortsiktiga förslag. Därför har vi
dels tillsatt en nationell samordnare som har till uppgift att kommunicera
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med olika aktörer på området. Vi har en mycket aktiv dialog med Rumänien
och avser att utveckla det bilaterala samarbetet med dem för att hitta
långsiktiga lösningar. Det pågår också ett arbete inom EU-kommissionen där
regeringen jobbar aktivt.

Ingenstans i moderaternas artikel hittar vi förslag om hur vi ska stötta de
familjer och inte minst de barn som idag lever i extrem utsatthet. För
regeringen är detta en prioriterad fråga. Här är Moderaterna fortfarande
svaret skyldiga.

Det som också oroar i moderaternas artikel och som få verkar ha
uppmärksammat är att de verkar tveka i en fråga där partierna brukar vara
överens. Nämligen den fria rörligheten inom EU. I artikeln lyfter Ask och
Tobé möjligheten att begränsa den fria rörligheten och jag undrar hur
Moderaterna egentligen ställer sig till öppenheten inom EU. Står
moderaterna bakom den viktiga hörnpelaren inom EU som den fria
rörligheten innebär?

Replik till Moderaterna

Artikeln är en replik, publicerad på DN Debatt den 30 april 2015, till
Moderaternas debattartikel "Vi föreslår att organiserande av tiggeri
förbjuds". Även den publicerad i Dagens Nyheter.



Debattartikel från Finansdepartementet, Socialdepartementet

Vi behöver mer mångfald i
reklamen
Publicerad 29 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Metro Debatt 29 april 2015 I reklamens värld kan man
få intrycket av att Sverige bara består av en familjetyp
och av människor stöpta i samma form. Det ska vi göra
någonting åt, skriver jämställdhetsminister Åsa Regnér
och konsumentminister Per Bolund.
Under veckan pågår reklambranschens utställning ”Vem får synas i svensk
reklam” i tunnelbanan i Stockholm. Utställning pekar på en fråga som
diskuteras allt för sällan, nämligen att bilderna som används i många fall är
stereotypa. I reklamens värld kan man få intrycket av att Sverige bara består
av en familjetyp och av människor stöpta i samma form vilket också
branschens egen undersökning visar. Utställningen visar att det finns ett
intresse av dessa frågor i branschen vilket är både glädjande och visar på en
vilja att ta ansvar.

För en feministisk regering och som vet att mångfald och jämställdhet är
några av landets viktigaste tillgångar är detta ett samtal vi gärna deltar i.
Reklamen påverkas i allra högsta grad av våra gemensamma värderingar och
vice versa. Reklamens kraft som normgivare går inte att underskatta,
speciellt med tanke på den stora plats som reklambilder tar i det offentliga
rummet. Att reklamens bilder och budskap bidrar till att förstärka normer,
roller och skönhetsideal som får människor att känna sig otillräckliga är en
oroande utveckling som ingen tjänar på. Det är inte acceptabelt att speciellt
barn och unga vuxna fortsätter att må dåligt och kanske till och med blir
allvarligt sjuka på grund av detta.

Hittills har diskussionen ofta handlat om det kanske tydligaste exemplet när
reklamen är könsstereotyp eller könsdiskriminerande. Könsstereotyp reklam

https://www.regeringen.se/


kan vara reklam där människor avbildas på ett sätt som förstärker
könsnormer då det gäller t.ex. vilka yrken eller sysselsättningar som män och
kvinnor ”ska” ha. I vissa fall kan reklam vara rent sexistisk, vanligen genom
att tjejers kroppar används på ett helt omotiverat sätt utan koppling till själva
produkten.

Redan i FN:s Handlingsplan från Peking för kvinnors rättigheter 1995 skrev
Sverige under på att denna typ av könsstereotypa framställningar i media är
ett hinder för jämställdhet. Flera av våra nordiska grannländer förbjuder
också denna typ av reklam i lag. I både Danmark som Norge finns
bestämmelser om könsdiskriminerande reklam i marknadsföringslagen. I
Finland finns reglering i konsumentskyddslagen och Island har en särskild
diskrimineringslag som omfattar könsdiskriminering i reklam. I Sverige är det
i stället branschens egen stiftelse för självreglering, Reklamombudsmannen,
som hanterar anmälningar om reklam. Trots det självreglerande arbete som
pågår med t.ex. könsdiskriminerande reklam så finns det fortfarande
problem. Det är tydligt att det behöver göras mer i den här frågan.

Som jämställdhets- och konsumentministrar i regeringen välkomnar vi
särskilt branschens eget initiativ och kommer senare i år att bjuda in såväl
företrädare för reklammakare som säljare och köpare för samtal. Frågan har
tidigare utretts men vill se hur vi tillsammans kan utveckla den samtalet om
de normer som reklamen förmedlar och den självreglering som branschen
har. Vi är också övertygade om att fler kommer känna sig delaktiga och
tilltalade av reklam som speglar oss alla, vilket borde gynna även
reklamköparen. Frågan är speciellt påtaglig då det gäller det offentliga
rummet, som tillhör oss alla.

Åsa Regnér,
Jämställdhetsminister

Per Bolund,
Konsumentminister



Debattartikel från Socialdepartementet

"Så höjer regeringen kvaliteten
inom äldreomsorgen"
Publicerad 22 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Många äldre har det bra och lever ett gott liv men det
finns också stora brister som rör vård och omsorg.
Regeringen kommer därför att fram en långsiktig
kvalitetsplan för äldreomsorgen under mandatperioden,
skriver äldreminister Åsa Regnér.
Kvinnan satt lite framåtlutad och såg ner på bordet. När jag frågade henne
hur hon trivs på boendet, tittade hon leende upp mot mig och svarade, ”jag
kan inte ha det bättre”. Under mina besök vid äldreboenden har jag mött
andra som sagt nästan samma sak. De tycker att de har det bra och lever ett
gott liv.

Socialstyrelsens brukarundersökningar visar att de flesta är nöjda och tycker
att de får en god omsorg. Men det finns andra berättelser om dagens
äldreomsorg. Personal som inte har tid för den allra kortaste pratstund, om
en hemtjänst där det gäller att snabbt överlämna en matlåda utan tid för
samtal och om ständigt nya personer som ska ge hjälp. De äldre som har
störst behov av omsorg och vård är minst nöjda med insatserna. 

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting redovisar varje år
rapporten ”Öppna jämförelser” inom vården och omsorgen. Där framgår
stora skillnaderna mellan landets kommuner inom i stort sett alla områden av
äldreomsorgen.

Samma förhållande gäller fallolyckor. Bland dem som är 80 år och äldre
varierar det från 30- 84 personer per 1000 invånare per år. De flesta som
drabbas är kvinnor. 
Det har blivit allt svårare att få flytta in på ett äldreboende. Många hinner
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bara bo där en kortare tid innan de dör. I vissa kommuner tvingas de vänta i
månader innan de får en plats, i andra tar det några dagar. 
Anhöriga spelar en viktig roll i äldreomsorgen. Huvudsakligen är det
kvinnorna som står för insatserna. Många, uppåt 100000, går ner i arbetstid
för att vårda en anhörig.

De flesta anhöriga vill hjälpa till och ser det som naturligt. Forskningen visar
dock på ett tydligt klass- och könsmönster. Anhörigvård är vanligare bland
äldre med låga inkomster och 70 procent av de som vårdar är kvinnor. 
Den bristande samverkan har lyfts fram under många år. Problem med
undernäring och trycksår måste minska. Vi får inte acceptera att 1600 äldre
dör varje år till följd av fallskador.

Men för lite händer. Till stor del handlar det om resurser, men det räcker inte
bara att öka dem. 
En stelbent organisation av äldreomsorgen förhindrar en god kontinuitet. Av
samma skäl får de äldre inget ordentligt inflytande över insatserna. Samtidigt
finns många goda exempel i kommuner och landsting och utvecklingen av
kvalitetsregister ger möjligheter att sprida dessa till fler.

Under de kommande 20 åren ökar både antalet och andelen äldre kvinnor
och män. Ökningen är särskilt stor bland de allra äldsta. Samtidigt minskar
andelen i yrkesverksam ålder. Mer personal behövs inom äldreomsorgen. Vi
kommer inte heller klara de framtida personalbehoven utan fortsatt
invandring.

Äldre kvinnor och män ska erbjudas en äldreomsorg av god kvalitet.
Regeringen omprioriterar för att stärka bemanningen och från och med 2016
görs stora tillskott till äldrepolitiken som helhet. För hösten 2015 anslås 1
miljard kronor. Under mandatperioden innebär det att regeringen anslår ca 2
miljarder mer än oppositionen i satsningar på äldreomsorgen.

Regeringen kommer under mandatperioden att ta fram en långsiktig
kvalitetsplan för äldreomsorgen. Detta är ett löfte från
Regeringsförklaringen. Utgångspunkten för arbetet ska vara jämlikhet,
trygghet, delaktighet samt inflytande och arbetet bör leda till tydliga
prioriteringar för genomförandet av äldrepolitiken.

Det behöver även byggas fler äldreboenden, så kallade särskilda boenden,
för att vi ska kunna erbjuda goda bostäder åt äldre med de största behoven
av omsorg och vård. Särskilt för personer med demenssjukdomar.



Debattartikel från Socialdepartementet

Regeringen stärker barnens
rättigheter
Publicerad 17 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Försämringar i socialförsäkringssystemet har medfört
ett ökat tryck på socialtjänsten. Detta drabbar i
synnerhet barnen som i många kommuner inte får det
stöd de behöver. Regeringen stärker därför den sociala
barn- och ungdomsvården skriver barnminister Åsa
Regnér och Cecilia Grefve, nationell samordnare.
De flesta barn i Sverige lever under trygga och goda förhållanden
tillsammans med sina familjer, föräldrar och syskon. Samtidigt finns det barn
som behöver samhällets skydd och stöd. Här har kommunens socialtjänst ett
stort ansvar och en mycket viktig roll att spela för barnet och dess
vårdnadshavare. Det är därför självklart att handläggare, som utreder
situationen för barn och unga som far illa och deras familjer, behöver få de
bästa förutsättningarna för att kunna utföra sitt arbete med största möjliga
kvalitet.

Rapporter visar att det inte är ovanligt att socialsekreterare tvingas lösa
strukturella problem genom individuella insatser. Socionomyrket är
kvinnodominerat och många vittnar om en arbetsbelastning som gör att
problemen följer med hem. Det är viktigt att skapa en struktur för
introduktion för nyanställda som stärker dem i sin yrkesroll.
Under senare år har det uppmärksammats att det i många kommuner råder
en allvarlig situation inom individ- och familjeomsorgen, i synnerhet inom
den sociala barn- och ungdomsvården. På flera håll brottas verksamheterna
med omfattande personalomsättning och hög arbetsbelastning. Det behövs
också ett lokalt tydligt ledarskap och bra förutsättningar för chefer samt
politiska prioriteringar.
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Försämringar i olika delar av vårt socialförsäkringssystem har medfört ett
ökat tryck på socialtjänsten. Fler människor tvingas söka försörjningsstöd
och andra insatser från socialtjänsten när strukturella förändringar blir ett
individuellt problem.

Detta går ut över barnen. Anmälningar om oro kan bli liggande, utredningar
görs inte inom lagstadgad tid och det direkta mötet med stressade
socialsekreterare drabbar barnen och deras vårdnadshavare. För regeringen
är det av största vikt att barns rättigheter är säkerställda på alla områden och
inte minst inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Flera åtgärder har under de senaste åren vidtagits på nationell nivå för att
stärka och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården. 
Barnrättsperspektivet har stärkts i lagstiftningen. 
- Socialstyrelsen har tillsammans med Barnombudsmannen fått i uppdrag att
utforma och sprida information som ska tydliggöra vad socialtjänsten kan
erbjuda barn och unga i behov av stöd eller skydd.

- Socialstyrelsen och Barnombudsmannens har även fått i uppdrag att ta
fram en modell för att lyssna på barn i familjehem.

- För att ytterligare stärka barns rättigheter och rättssäkerheten för barn och
unga pågår en utredning som ser över lagstiftningen om tvångsvård enligt
LVU.

- FN:s barnrättskommitté i Genève har granskat hur Sverige följer
barnkonventionen. En rekommendation från kommittén handlar om att
stärka barnkonventionens rättsliga ställning.

- Det pågår även en utredning som arbetar för att göra barnkonventionen till
lag.

Regeringen har en nationell samordnare för att ytterligare driva på arbetet
med att utveckla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården.

Vi har bjudit in till en första dialog den 16 mars med några berörda aktörer
som ett viktigt led i att stödja det fortsatta arbetet att utveckla den sociala
barn- och ungdomsvården. Dialogen kommer att behandla följande
frågeställningar:

* Hur säkras barnets perspektiv och barn och ungas delaktighet?
* Hur säkras en bra och likvärdig introduktion i yrkesrollen?



* Vilka förutsättningar behövs för att utveckla och behålla kompetens och
skapa stabilitet hos socialsekreterare och arbetsledare?

Samordnaren ska därefter besöka 50 kommuner fram till april 2017. De
utvalda kommunerna kommer att få en förfrågan om att delta i dialog med
den nationella samordnaren för att på det sättet driva på arbetet med att
utveckla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården så att barn och
unga får det stöd och den hjälp som de behöver.

Besöken syftar även till att lyfta, sprida och lära av de goda exempel som
finns på många håll inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Den intensiva debatten om bristerna i den sociala barn- och ungdomsvården
visar på ett stort och viktigt engagemang. Regeringen vill ta vara på detta
och den nationella samordnaren kommer att bjuda in till olika former av
dialoger för att inhämta kunskap och initiativ till ett viktigt
förändringsarbete. Vi för också en dialog med bland annat Vision, SSR och
SKL och kommer att ta del av deras förslag på förbättringar. 
Den sociala barn- och ungdomsvården är ett prioriterat område för
regeringen och den nationella samordnaren kommer att återkoppla
erfarenheterna till ansvarig minister varje kvartal. Med denna förstärkning av
uppdraget behöver eventuella behov av nationella åtgärder inte invänta
samordnarens slutrapport april 2017.

Sverige ska vara ett av de allra bästa länderna att växa upp i. För alla barn.



Debattartikel från Socialdepartementet

Barnkonventionen ska bli svensk
lag
Publicerad 19 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Expressen 19 februari 2015 FN:s barnrättskommitté har
uppmanat Sverige att stärka barnkonventionens
rättsliga ställning. I dag beslutar regeringen om direktiv
för en utredning för att barnkonventionen ska kunna bli
svensk lag.
Sverige var ett av de första länderna att ratificera Barnkonventionen. Det var
den dåvarande socialdemokratiska regeringen som redan 1990 skrev under
konventionen och Miljöpartiet var ett av de första partierna att driva frågan i
riksdagen. Därefter har flera regeringar gjort stora insatser för att stärka
barns rättigheter och för att säkra att Barnkonventionen efterlevs. Efter 25 år
med Barnkonventionen har Sverige på många sätt tagit viktiga beslut när det
gäller barns rättigheter, men vi kan inte vara nöjda. Det finns fortfarande
utmaningar.

FN:s barnrättskommitté granskar hur Sverige efterlever Barnkonventionen
med jämna mellanrum. Den senaste granskningen ger kommittén
rekommendationer om vad vi behöver förbättra. En rekommendation som
har återkommit i flera granskningar handlar om att stärka konventionens
rättsliga ställning.

Barn har rätt att göra sin röst hörd i frågor som påverkar dem, här har vi
mycket kvar att göra. Politiker och makthavare på alla nivåer behöver bli
bättre på att tillfråga barn om deras åsikter. För att åtgärda de påpekanden
som FN:s barnrättskommitté gjort är Barnkonventionen som lag ett viktigt
steg på vägen. För att stärka barnets rättigheter på riktigt krävs ett träget och
modigt arbete med att se över svenska lagar och göra de förändringar som
behövs.
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Sverige kan bli ett ännu bättre land att växa upp i för flickor och pojkar. Det
har inte minst den senaste veckans händelser visat. Vi måste våga se att vi
brister, både gällande kunskap och tillämpning av konventionen och barns
bästa. Verkligheten har gjort oss klokare än vad vi var för 25 år sedan och
därför beslutar regeringen i dag om direktiv för en utredning, där vi ska ta
fram det underlag som krävs för att barnkonventionen ska kunna bli svensk
lag.

Det är mycket glädjande att det finns ett starkt stöd både från de flesta av
riksdagens partier för att göra Barnkonventionen till lag. Många
barnrättsorganisationer har också under lång tid drivit denna fråga. Deras
arbete har varit insiktsfullt och målmedvetet och därför är det särskilt
glädjande att kunna gå dessa organisationer till mötes. I samband med att
beslutet om nya direktiv klubbas av regeringen bjuds också ett antal
barnorganisationer in till Socialdepartementet för att inleda arbetet med att
hantera övriga rekommendationer och brister som FNs barnrättskommitté
har påpekat.

Vi är övertygade att arbetet med att göra Barnkonventionen till lag är att visa
gott exempel även i det internationella arbetet för flickors och pojkars
rättigheter. Även på den lokala nivån i Sverige arbetar kommunerna med
barns rättigheter på olika sätt och med olika engagemang. Genom att aktivt
lyfta frågorna vill vi få upp Barnkonventionen på agendan.

Nu tar vi stafettpinnen vidare vad gäller barns rättigheter och räknar med att
under nästa år ha ett färdigt förslag till en ny lag. En av regeringens
målsättningar är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att växa
upp i, beslutet om att Barnkonventionen ska bli lag är en viktig del av arbetet
för att förverkliga det.

Åsa Regnér, Barn- äldre och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

”Regeringen tar barns åsikter på
allvar”
Publicerad 04 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

DN Debatt 4 februari 2015 REPLIK. Arbetet med
rekommendationerna från FN:s barnrättskommitté har
redan inletts, skriver barnminister Åsa Regnér.
Barn och unga är inte bara framtiden, de är nu. Regeringen lägger stor vikt
vid att utforma politiken med barns bästa i fokus. Vi vill stärka barns rättsliga
status. Målet är att Sverige ska vara ett av de allra bästa länderna att växa
upp i. För alla barn – flickor och pojkar och oavsett förutsättningar eller var
man bor i landet.

Sverige är på många sätt redan ett föregångsland när det gäller barns
rättigheter, men vi kan bli bättre. Därför välkomnar regeringen att få ta del
av rekommendationerna från FN:s barnrättskommitté. Det finns fortfarande
många barn som far illa i Sverige, tjejer och killar som inte får göra sin röst
hörd, som inte ges möjlighet att påverka beslut som rör deras egna liv.

För att stärka barns rättigheter fortsätter regeringen arbetet med att göra
barnkonventionen till lag, ett arbete med många utmaningar. I detta arbete
vill och behöver regeringen ha ett nära samarbete med myndigheter,
kommuner och civilsamhällets organisationer.

En fråga som lyfts av kommittén är hur rasism och intolerans påverkar barns
trygghet. För att motverka rasismen krävs tydliga insatser inte minst i skolans
värld. Därför har regeringen bland annat gett Forum för levande historia i
uppdrag att genomföra utbildningsinsatsen, "Detta behöver vi förstå", för att
utbilda om Förintelsen och skapa förståelse. Samtidigt är kampen mot rasism
och intolerans ett arbete för hela samhället och alla vuxna. Vi behöver stärka
kunskapen om barns rättigheter, inklusive rätten att inte bli diskriminerad,
och inte heller diskriminera någon annan.
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Barnkonventionens krav om att alla barn ska kunna göra sin röst hörd måste
bli tydligt för alla som jobbar med beslut som rör barn. Det räcker inte med
att tänka på vad som är bäst för barnen, vi måste också fråga dem själva.
Barn är experter på sin egen vardag och ska lyssnas till. Barn måste också få
bättre tillgång till information som de kan ta till sig: Det kräver nya former
och inte minst att informationen finns på platser där barn är och vid tider
som passar dem. Det ställer stora krav på alla.

Regeringen tar barns åsikter på allvar, därför kommer jag i mitt fortsatta
arbete att se över möjligheterna till en referensgrupp bestående av barn för
att kunna ha en dialog med barn och unga inför en del av de beslut vi
kommer att fatta i regeringen. Här kommer jag att ta hjälp av
Barnombudsmannen.

Arbetet med rekommendationerna från FN:s barnrättskommitté har redan
inletts. Det är ett arbete som kommer att beröra stora delar av
Regeringskansliet, våra myndigheter och Sveriges kommuner och landsting.
Vi vuxna har alla ett ansvar. Jag kommer även inom kort att bjuda in
barnrättsorganisationer till samtal om hur vi tillsammans ska bidra till att
sprida rekommendationerna till alla som är berörda liksom hur vi tillsammans
kan bidra till att göra barns rättigheter till verklighet för alla barn.

Åsa Regnér, barnminister



Debattartikel från Socialdepartementet, Statsrådsberedningen

"Jämställdhet ska prioriteras redan
i vår ändringsbudget"
Publicerad 22 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Dagens Nyheter 22 januari 2015
Just nu pågår World Economic Forum i Davos. En av de viktigaste frågorna
som Sverige kommer att lyfta där är vikten av ökad jämställdhet mellan
kvinnor och män. Sverige är och ska vara ett föregångsland på
jämställdhetsområdet.

Den svenska regeringen är en feministisk regering. Vi sätter jämställdheten i
centrum i såväl det nationella som i det internationella arbetet. Jämställdhet
är i grunden en demokrati- och rättvisefråga. Alla människor ska få vara fria
att vara den person de är utan att låsas in i könsbundna normer. Men det är
också del av regeringens idé om det moderna välfärdssamhället. Jämställdhet
bidrar till ekonomisk utveckling.

Därför ska sysselsättningen vara lika hög bland kvinnor som bland män.
Kvinnor ska i samma utsträckning som män ha ett betalt arbete, med bra
arbetsmiljö och karriärmöjligheter. Löneskillnaderna mellan könen ska
minska. Alla ska ha rätt att arbeta heltid och vara ekonomiskt självständiga.

Men vi har en lång väg dit. Fortfarande skiljer det tre och en halv miljon
kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män i Sverige. Kvinnor står
fortfarande för den största delen av det obetalda arbetet och männen tar bara
ut en fjärdedel av föräldraförsäkringen. Vi ser i dag hur många kvinnor
tvingas gå ner i arbetstid för att välfärden inte håller måttet, för att
personalen i äldreomsorgen inte räcker till eller för att öppettiderna i
förskolan är för snäva.

I budgeten satsade regeringen stort på insatser för att motverka
jämställdhetsgapet. Vi föreslog stora investeringar i att öka bemanningen i
äldreomsorgen för att anhöriga inte ska behöva gå ner i tid för att vårda äldre
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släktingar, ett ansvar som oftast kvinnor tar på sig. Vi investerade stort i
förlossningsvården och kvinnors hälsa. Vi ökade också underhållsstödet för
ensamstående föräldrar och ville bygga ut förskolan på obekväm arbetstid
för att ensamstående föräldrar – ofta mammor – ska kunna ta de jobb som
erbjuds och försörja sina barn. Tyvärr röstade Alliansen tillsammans med
Sverigedemokraterna ner regeringens budget.

Vi vill nu göra föräldraförsäkringen mer jämställd genom att införa en tredje
månad i försäkringen som reserveras åt den andra föräldern. De borgerliga
partierna och Sverigedemokraterna har hittills valt att i stället fortsätta satsa
på det hårt kritiserade vårdnadsbidraget, trots att uppföljningar visar att
bidraget håller de mest ekonomiskt utsatta kvinnorna utanför
arbetsmarknaden. Det här är en bakåtsträvande politik som tar Sverige i helt
fel riktning.

Sveriges nya regering går nu vidare med att bygga upp världens första
jämställda statsförvaltning och vi ger jämställdhetspolitiken en mycket större
tyngd också i regeringskansliet. Redan nu står det klart att det nya
regeringskansliet är helt jämställt vad gäller kvinnor och män på de politiskt
tillsatta posterna och tjänsterna. Tack vare en medveten utnämning och
rekrytering är lika många kvinnor som män statsråd, statssekreterare och
politisk sakkunniga.

En feministisk regering nöjer sig inte enbart med att analysera
konsekvenserna av de politiska besluten, utan ser även till att de leder till
ökad jämställdhet. Feminism ska genomsyra hela regeringens politik, i alla
prioriteringar och beslut. Därför tar vi initiativ till en styrgrupp inom
regeringskansliet för att ge alla statsråd verktyg i hur jämställdhetsfokus ska
avspeglas i regeringens samlade arbete. Vi påbörjar även arbetet med
jämställdhetsbudgetering.

Vi ger också alla departement i uppdrag att arbeta med
jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet. Det innebär att beslut inom alla
politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

I dag bedrivs ett utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i arton
myndigheter (JiM). Lärdomarna från JiM ska nu spridas till fler myndigheter.
Regeringen utökar därför denna satsning till att omfatta 41 myndigheter,
däribland Försäkringskassan och Skatteverket. Myndigheterna ska i sina
regleringsbrev redovisa hur de ska arbeta med jämställdhetsintegrering under
2015–2018 för att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Varje
myndighet ska beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en



del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens
styrprocesser.

Det svenska jämställdhetsarbetet har tjänat vårt land väl. Förutom att det är
moraliskt riktigt har det bidragit till Sveriges höga sysselsättning och tillväxt.
Men det har inte skett av sig självt, utan är i mångt och mycket resultatet av
politiska beslut, som exempelvis den första och den andra pappamånaden
och avskaffande av sambeskattning.

En feministisk regerings ambitioner för ökad jämställdhet gäller såväl
nationellt som i det internationella samarbetet. Utvecklingen i världen går
framåt. I dag börjar lika många flickor som pojkar i grundskolan världen
över, andelen kvinnor i världens parlament har ökat och globalt sett arbetar
fler kvinnor utanför jordbrukssektorn. Det är en bra utveckling, men mycket
återstår att göra.

Svenskt bistånd ska bidra till att kvinnors och flickors systematiska
underordning i samhället motverkas. Frånvaron av alla former av våld mot
kvinnor och flickor är centralt i detta. Regeringen prioriterar arbetet med
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Hittills har främst kvinnor drivit jämställdhetsarbetet. Under senare år har en
global och svensk medvetenhet om män och pojkars roll vuxit i
jämställdhetsarbetet. Mäns och pojkars delaktighet är en viktig del av
regeringens strategiska jämställdhetsarbete. Bland annat genom vårt
engagemang i FN-kampanjen HeForShe.

Vår starka övertygelse är att politiken måste fortsätta att driva
jämställdhetsarbetet framåt. Vi vill ha en jämställdhetspolitik som speglar det
samtida Sverige och alla som bor i vårt land. Det är inte en fråga som löser
sig av sig självt. Därför kommer regeringen att prioritera reformer som leder
till ökad jämställdhet i kommande budgetpropositionen och i den
ändringsbudget vi lägger redan i vår.

Dagens och framtida generationer ska mötas av ett jämställt samhälle där
varje enskild människa kan uppnå sin fulla potential. Jämställdhet är inte
bara rätt, utan smart politik som skapar tillväxt och utveckling. Hälften av
världens alla begåvningar måste få möjlighet att komma till sin rätt.

Stefan Löfven, statsminister

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Svensk abortlag måste försvaras
Publicerad 18 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Aftonbladet Debatt 18 december 2014
I dag visas filmen ”Vessel” i riksdagen. Filmen är en dokumentär som
beskriver kvinnors kamp för rätten till abort runt om i världen bland annat
genom projektet ”Women on waves”.

Filmen visades nyligen som en del av den aborträttsfestival som genomfördes
för att hylla den svenska aborträtten. Festivalen syftade till att
uppmärksamma den svenska abortlagen med konst, film och samtal, och
samtidigt visa vad bristande aborträtt har och har haft för konsekvenser i
Sverige och globalt. Ett attentat genomfördes mot lokalen i samband med
filmvisningen. Händelsen är ett tydligt angrepp på den svenska lagen och på
kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar. Därför är det ett viktigt
ställningstagande att filmen i dag visas i riksdagen. Ett ställningstagande för
den svenska abortlagen och mot våld och hot.

Det är 40 år sedan den svenska abortlagen infördes. Lagen var både radikal
och efterlängtad när den klubbades i Riksdagen. Radikal för att den vid tiden
var unik i världen eftersom den byggde på kvinnors eget val. Efterlängtad av
kvinnor som äntligen fick rätt att bestämma över sina egna kroppar och sin
fertilitet. Tidigare hade dessa kvinnor tvingats resa utomlands för att få
möjlighet att avbryta en oönskad graviditet, göra osäkra och ofta livsfarliga
aborter eller tvingas fullfölja graviditeten. Det var efter lång kamp framför
allt av kvinnor och personer som sett konsekvenserna av tidigare hård
lagstiftning på området som lagen klubbades.

En av de unika delarna i den svenska abortlagstiftningen är att den är en
rättighetslag. Det är kvinnans eget beslut huruvida hon vill göra en abort.
Denna rättighet ska inte ifrågasättas och den ska inte vara beroende av vare
sig godtycke eller andra människors moraliska eller personliga
ställningstaganden. Alla delar av abortlagen är inriktade på kvinnans
rättigheter, även det som handlar om psykosocialt stöd före och efter en
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abort. Det är den enskilda abortsökandes behov och önskemål som är i
fokus.

Abortlagens införande föregicks av grundliga och sundtals hårda
diskussioner. Resultatet är att vi i Sverige har aborter som är säkra och
tillgängliga. Den absoluta majoriteten av aborter genomförs mycket tidigt i
graviditeten. Sedan abortlagens införande har stödet för denna abortlagen
ökat och idag står alla partier i riksdagen utom ett bakom den i sin helhet.

Trots att stödet för rätten till abort är mycket stort i Sverige hörs kraven på
inskränkningar i aborträtten. Det är en högljudd minoritet som kräver
ändringar. Det läggs förslag om att vårdpersonal ska få vägra delta i
abortvård, att sänka veckogränsen för rätten till abort och nu senast alltså ett
angrepp mot en filmfestival som uppmärksammade att abortlagen firar 40 år.

Metoderna skiftar mellan finslipade juridiska prövningar och plumpa
demonstrationer med bilder på foster som aborterats. Oavsett vilken metod
som används visar detta att vi ständigt måste vara uppmärksamma på krafter
som vill inskränka kvinnors rätt till abort och att vi gemensamt måste ta
avstånd från alla försök till att skrämma och hota människor som kämpar för
ett mer jämställt och öppet samhälle. Det är nödvändigt att vi gemensamt, 40
år efter abortlagens införande, försvara den svenska abortlagstiftningen.

Åsa Regnér
Jämställdhetsminister

Gabriel Wikström
Folkhälsominister



Debattartikel från Justitiedepartementet, Socialdepartementet

Bryt mansdominansen i EU:s
näringsliv
Publicerad 05 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

SVT Opinion 5 december 2014.
Regeringen har höga ambitioner på jämställdhetsområdet. Ett viktigt steg på
vägen är att bryta mansdominansen på de ledande positionerna i näringslivet.
Svenska företag borde själva förstå vikten av att ta tillvara den outnyttjade
potential som finns hos kompetenta kvinnor istället för att slentrianmässigt
rekrytera män. Jämnare könsfördelning i bolagsstyrelserna kommer att öka
företagens konkurrenskraft. Frågan om jämnare könsfördelning i
bolagsstyrelser är dock betydligt större än så. Besluten som tas i styrelserna
påverkar sysselsättningen, konsumtionsmönstren, vår gemensamma miljö
och mycket annat. Jämnare könsfördelning i bolagsstyrelserna är alltså inte
bara en fråga för de enskilda bolagen.

Den här frågan har debatterats länge och nu är det hög tid för bolagen att
agera. Om näringslivet inte till år 2016 lyckats få in 40 procent kvinnor i
styrelserna avser vi, om vi får fortsatt förtroende som regering, att lägga fram
ett förslag om att enligt norsk modell ändra aktiebolagslagen så att
jämställdheten i börsbolagens styrelser säkerställs.

Diskussionen om behovet av jämställda bolagsstyrelser förs inte bara i
Sverige. Sedan ett par år pågår en parallell process i EU. Kommissionen har
föreslagit lagstiftning som går ut på att bolagen ska ha en tillsättningsprocess
som säkerställer att den bäst lämpade mannen eller kvinnan får jobbet. Det
låter självklart, men så är det inte i dagens Europa.

I många EU länder är frånvaron av kvinnor i maktpositioner ännu mer
påtaglig än i Sverige. Det innebär ännu större kompetensförluster men
framförallt att fler kvinnor får se sig passerade av mindre kompetenta män.
Bristen på jämställdhet är inte värdig Europa år 2014. Regeringen vill därför
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att Sverige arbetar aktivt även på EU-nivå för att jämna ut orättvisorna
mellan könen.

Det nuvarande förslaget till EU-regler ger medlemsstaterna betydande frihet
att välja metoder i arbetet mot mer jämställda styrelser. Det kan t.ex. ske
genom självreglering i näringslivet. Det är alltså inte ett särskilt långtgående
förslag som det snart ska tas beslut om.

Förslaget till nya EU-regler har förvisso sina brister. I praktiken ställer det
bara krav på att mer än att en fjärdedel av styrelseledamöterna är kvinnor.
Den svenska regeringen anser inte att det är tillräckligt, men det är ett steg i
rätt riktning.

Att förslaget inte är tillräckligt ambitiöst får inte skymma det faktum att
direktivet i grunden är ett utmärkt redskap för att få börsbolagen inom hela
EU att på allvar ta itu med den bristande jämställdheten. I många
medlemsstater är andelen kvinnor i styrelserna inte ens tio procent. I sju EU-
länder är andelen kvinnor i bolagsstyrelserna inte ens 10 procent! Sverige har
nu chansen visa var vi står i en viktig jämställdhetsfråga.

Nästa vecka ska förslaget till EU-regler behandlas i rådet. Vi anser att
Sverige bör ställa sig bakom förslaget i stort. Om det går igenom, kommer det
att bidra till att stärka europeiska företags konkurrenskraft och till ett
rättvisare Europa. Genom att stödja förslaget kan Sverige också aktivt
påverka arbetets inriktning.

Nu är det dags för Centerpartiet och Folkpartiet att bekänna färg. Talar man
vackert om ökad jämställdhet bör man också ta ställning. Om Annie Lööf
och Jan Björklund väljer att stoppa förslaget i fredagens EU-nämnd riskerar
vi en situation där Sveriges röst blir den som stoppar det europeiska
jämställdhetsarbetet. Det finns en grupp länder som vill stoppa förslaget och
försöker bygga upp en blockerande minoritet. Sveriges ändrade ståndpunkt
kan mycket väl bli avgörande om inte allianspartierna tillsammans med
Sverigedemokraterna väljer att stoppa den. 

Tidigare har de borgerliga partierna avisat liknande förslag på EU-nivå. Vår
förhoppning är därför att Centerpartiet och Folkpartiet idag omprövar sitt
motstånd mot "minimiregler" för jämställdhet i bolagsstyrelserna på
Europeisk nivå.

Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister
Åsa Regner, barn, äldre och jämställdhetsminister





Debattartikel från Socialdepartementet

”Jag är oroad över situationen
inom socialtjänsten”
Publicerad 01 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

DN Debatt 1 december 2014 REPLIK. Som ansvarig
minister för jag en dialog med bland annat Vision, SSR
och SKL och kommer att ta del av deras förslag på
förbättringar, skriver Åsa Regnér, barn, äldre- och
jämställdhetsminister efter kritik från
Akademikerförbundet SSR (27/11).
Jag är oroad över situationen inom socialtjänsten. Det är oerhört viktigt att
utsatta barn får den hjälp och det stöd de har rätt till. Det här är en fråga jag
har arbetat aktivt med som ansvarig minister för socialtjänstlagen sedan
regeringen tillträdde 3 oktober.

Organisationer som SSR och Vision har pekat på den svåra situationen inom
sociala barn- och ungdomsvården. Det är en komplicerad fråga med minst tre
aspekter:

Kommunernas ansvar och prioriteringar. Kommunerna ansvarar för att
organisationen är anpassad så att personalen kan utföra sina uppgifter. Det är
ytterst en arbetsledningsfråga för att verksamheten ska fungera på bästa sätt.

Kvinnodominerat yrke. Socionomyrket är kvinnodominerat. Trots hög
utbildning, återspeglas det inte alltid i lönekuvertet. Arbetsmarknadens parter
ansvarar för lönebildningen. Vi vet också att det inte är ovanligt att
socialsekreterare tvingas lösa strukturella problem genom individuella
insatser. Många vittnar om en arbetsbelastning som gör att problemen följer
med hem. Det är viktigt att skapa en struktur för introduktion för nyanställda
som stärker dem i sin yrkesroll. Forskning visar att just introduktionen ofta
inte fungerar.
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Ökad arbetsbelastning. Den ökade arbetsbelastningen beror bland annat på
barnfamiljers svårigheter att försörja sig, försämringar i socialförsäkringen
och ökad ungdomsarbetslöshet. Regeringen har i den nyligen presenterade
budgeten ett flertal förslag som förbättrar inom dessa områden och därmed
skulle underlätta för rådande situation inom socialtjänsten. Exempel är höjt
underhållsstöd, högre kvalitet i skolan och en 90-dagarsgaranti för jobb,
studier eller praktik för unga.

De senaste åren har skärpningar i lagstiftningen genomförts med syfte att
stärka barns skydd ytterligare. År 2013 trädde flera lagändringar i kraft, till
exempel ett förtydligande av anmälningsskyldigheten för myndigheter och
yrkesverksamma samt uppföljning av placerade barn och unga. De
åtgärderna finansierades med ökade statsbidrag till kommunerna. 2014
trädde även nya föreskrifter i kraft som förbättrar skyddet för barn som
utsatts för våld samt ökade krav på utbildning för personal inom sociala
barn- och ungdomsvården. Socialstyrelsen har även tillförts 50 miljoner för
kompetensutveckling till personal inom socialtjänsten.

I samhället finns sannolikt ett starkt stöd för att anmäla när barn far illa.
Syftet med förändringarna var att skärpa skyddet för barn. Jag kommer att
med intresse följa hur det påverkar skyddet för barn. Det är också viktigt för
mig med en fungerande arbetssituation för socialsekreterarna.

Som ansvarig minister för jag en dialog med bland annat Vision, SSR och
SKL och kommer att ta del av deras förslag på förbättringar.

Det finns också en nationell samordnare på plats som ska jobba med frågan.
Samordnaren har fått ett förtydligat uppdrag att föra dialog med socialtjänst
och kommuner och återföra deras förslag på förbättringar inom den sociala
barn- och ungdomsvården till mig och Socialdepartementet. Kommuner med
utmaningar kan lära sig av kommuner som klarat sig bättre. Det är också en
viktig del i samordnarens uppdrag. Sedan kan vi ta ställning för vidare arbete
och insatser.

Jag kommer att vara intresserad av och öppen för förslag om hur vi kan bidra
till en bättre fungerande socialtjänst för barn och unga.

Åsa Regnér
barn, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

BRÄNNPUNKT |
VÅRDNADSBIDRAGET
Publicerad 30 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Svenska Dagbladet 30 november 2014
Vårdnadsbidrag innebär att staten betalar vuxna för stanna hemma istället
för att aktivt delta på arbetesmarknaden. Det innebär också att barn inte får
del av barnomsorg och den pedagogiska verksamhet som sker där.
Vårdnadsbidraget infördes av de borgerliga partierna under förra
mandatperioden och uppföljningen av bidraget är oerhört tydligt.

Vi vet att en mycket stor majoritet av dem som tar del av vårdnadsbidraget
är kvinnor. Många av dem står redan långt från arbetsmarknaden vilket är
olyckligt på många sätt och det får allvarliga konsekvenser för dessa kvinnor
genom hela livet. Vi vet att vårdnadsbidraget cementerar ojämnställd
fördelning av det obetalda hemarbetet. Vi vet också att det ända in i
pensionsåldern kommer att drabba kvinnor ekonomiskt.

Trots att vi alltså känner till dessa effekter vill nu de borgerliga partierna
förhindra att vårdnadsbidraget tas bort. Särskilt konstigt är det att Folkpartiet
som vill hävda att man bedriver politik för jämställdhet återigen ställer sig
bakom ett förslag som detta. Att skapa ännu längre avstånd till
arbetsmarknaden för en grupp som redan står långt därifrån kan inte anses
vara något annat än ett stort steg i fel riktning.

Genom samarbetsregeringens budgetförslag väljer vi väg. Vi vill att män och
kvinnor ska delta på arbetsmarknaden på lika villkor. För att komma dit
behöver vi också främja en jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet. Självklart ska inte staten subventionera att kvinnor håller sig
borta från arbetsmarknaden. Delar man denna vision är vårdnadsbidraget en
helt omöjlig tanke.
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I regeringens budget aviseras istället en ökad individualiserad
föräldraförsäkring. Sammanlagt finns förslag på 1,5 miljarder i budgeten som
främjar jämställdhet mellan könen med inriktning på jobb och egen
försörjning. Detta tar tydligt ut riktningen vart vi vill.

Att de borgerliga partierna är beredda att tillsammans med
Sverigedemokraterna fortsätta med denna omoderna politik är bedrövligt.
Istället måste arbetet med att nå målet om ekonomisk jämställdhet skyndas
på.

ÅSA REGNÉR
barn-, äldre- och jämställdhetsminister

ANNIKA STRANDHÄLL
socialförsäkringsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Vår budget ökar tryggheten
Publicerad 28 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Dagens samhälle 28 november 2014 Ökad trygghet och
minskade klyftor är kärnan i vår politik. Med våra
budgetförslag vill vi öka tryggheten inom
äldreomsorgen och minska klyftorna mellan pensionärer
och dem som arbetar. Vi tar nu de första stegen på ett
långsiktigt reformarbete, skriver barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér inför
budgetomröstningen i riksdagen på onsdag.
Personalbristen inom äldreomsorgen är en viktig fråga. Stress bland anställda
inom hemtjänsten, och äldre som är besvikna och ledsna över att personalen
tvingas skynda från den ena till den andra och aldrig hinner sitta ner för en
liten pratstund, långa väntetider på äldreboenden för att få hjälp på toaletten.
Bristen på personal tvingar fram rutiner för insatserna som gör att den äldre
inte har något inflytande över hjälpen. I biståndsbeslut kan det stå att
matlådan lämnas över utan tid för samtal. I kylskåpet står veckoransonen av
matlådor men äter personen sin mat? Ingen tid att följa upp hur hjälpen
fungerar.

Vi ska nu satsa åtta miljarder under kommande fyra år för att förbättra
personalsituationen inom äldreomsorgen. Mer personal behövs för en god
äldreomsorg, där de äldre och deras anhöriga kan känna trygghet och
personalen ges goda arbetsvillkor. Med vår satsning vill vi minska den stress
bland personalen som i slutändan alltid drabbar den enskilde äldre. Ge bättre
förutsättningar för att öka personalkontinuiteten hos dem som har hemtjänst.
Öppna jämförelser och olika brukarundersökningar visar att det är den
kvalitetsfråga som värderas allra högst. Vi vill också att personalen ska få tid
att tillsammans med de äldre gemensamt utveckla verksamheten. 2015 vill
regeringen satsa cirka en miljard mer än allisansen på förstärkningar inom
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äldreomsorgen.

I dag är det svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen. Våra åtta
miljarder kan inte ensamt vända en utveckling vi sett under många år. De
kan dock ge ett värdefullt bidrag. Anställda inom äldreomsorgen är ofta
mycket nöjda med sina uppgifter. Det visar Kommunals rapport ”De äldres
och anställdas situation inom äldreomsorgen”. De vet att de gör stor nytta för
dem de hjälper. Det är den dåliga arbetsmiljön och arbetsvillkoren i stort som
skapar missnöje och som lett till att så få vill utbilda sig för ett
omsorgsarbete. Ofta är det slitsamt med stort ansvar. Arbetstiderna med
delade turer lockar inte heller. Anställs fler kan arbetsförhållanden förbättras
och attraktionskraften för omsorgsarbetet öka.

Frågor om bemanning gäller inte bara antalet anställda, utan också
förbättrade möjligheter för personalen att få arbeta heltid, vilket är en central
jämställdhetsfråga. De handlar också om de anställdas kompetens.
Kompetensutveckling kräver att det finns personal som kan ersätta dem som
går på utbildning. 

Satsningen på ökad bemanning riktar sig inte bara till kommunernas
egenverksamhet, utan även till privata utförare av äldreomsorg.

Vår satsning omfattar hela mandatperioden. Stimulansmedel till kommunerna
som ändras år från år, skapar ofta nya problem istället för att lösa gamla.
Samtidigt krävs lösningar på ännu längre sikt. Vi vet att behoven av vård och
omsorg ökar under de närmaste decennierna på grund av den demografiska
utvecklingen. Ökade krav och förväntningar har också stor betydelse. 

För att komma till rätta med äldreomsorgens problem som också riskerar att
bli mycket större i framtiden, krävs att vi redan i dag har en långsiktig plan
för hur verksamheten ska utvecklas. Vi behöver vara tydliga med vad som är
en god kvalitet och vad som krävs för att omsorgerna ska kunna leva upp till
dem. Vi måste få svar på frågor om hur vården och omsorgen ska organiseras
för att bäst tillgodose äldres behov. Personal som uppfyller högst ställda
kompetenskrav ska kunna rekryteras. Äldreomsorgens finansiering behöver
få långsiktig lösning.

Höga krav måste ställas på äldreomsorgens kvalitet, såväl i dag som i
morgon. Under nästa år ska vi därför starta arbetet med en nationell
kvalitetsplan för äldreomsorgen där nya mål och en ny inriktning pekas ut.
Jämlikhet, trygghet, delaktighet och inflytande är viktiga utgångspunkter för



detta arbete. Resultatet bör leda till tydliga prioriteringar inom området. 

Vi vill att arbetet med den nationella kvalitetsplanen genomförs i en bred
politisk samverkan. Viktiga intresseorganisationer som pensionärsrörelsen,
fackliga organisationer och representanter för utförare av äldreomsorg
kommer också att inbjudas.

Regeringen tar nu också det första steget mot att avskaffa den orättvisa
skatteskillnaden mellan pensionärer och löntagare. Det är inte rimligt att
pensioner beskattas hårdare än lön. För oss är det en fråga om rättvisa och
respekt över generationsgränserna. Pensionärernas kritik mot denna
beskattning har varit berättigad. 

Det stora underskottet i våra finanser gör att det tar tid att utjämna
skatteskillnaderna. Vårt mål är dock klart, när finanserna tillåter ska klyftan
bort. I vårt budgetförslag riktar vi insatserna mot dem med de lägsta
pensionerna. Den som har en pension på högst 10 000 kronor i månaden ska
inte längre betala högre skatt än en löntagare med motsvarande inkomst.
Skatten sänks för den enskilde med cirka 200 kronor per månad. 

Vårt skatteförslag gagnar dem med de lägsta pensionerna och det är ett
självklart val när vi tvingas till hårda prioriteringar. Men det är också insats
som når en stor grupp människor. I synnerhet är det många kvinnor som
gynnas av förslaget. Av drygt 200 000 pensionärer som före skatt har en
pension på 10 800 kronor eller lägre är 140 000 kvinnor.

För pensionärer med de lägsta inkomsterna, ger bostadstillägget ett viktigt
tillskott. Vi vill nu höja nivån i bostadstillägget för pensionärer från 93
procent till 95 procent av en bostadskostnad på 5 000 kronor per månad. Det
ger 100 kronor i månanden för de sämst ställda pensionärerna. Även här
finns ett tydligt kvinnoperspektiv eftersom kvinnor generellt sett har lägre
pensioner än män. Tillsammans med den sänkta skatten får många med de
lägsta pensionerna en sammanlagd inkomstökning med 300 kronor per
månad.

Vi har i vårt budgetarbete gjort prioriteringar. Inom äldrepolitiken har det
resulterat i konkreta förslag som ökar tryggheten inom äldreomsorgen och
förbättrar ekonomin för de sämst ställda pensionärerna.

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Socialdepartementet

Kvinnojourerna måste säkras
Publicerad 25 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Göteborgs-Posten 25 november 2014
I dag, den 25 november, är internationella dagen mot våld mot kvinnor.
Enligt en undersökning av Nationellt Centrum för Kvinnofrid har mer än var
tionde kvinna i Sverige blivit utsatt för våld i en nära relation. Och mer än
var tionde kvinna har blivit tvingad till oönskade sexuella kontakter. Enligt
Brottsförebyggande rådet våldtas över 36 000 kvinnor i Sverige varje år, det
är 100 kvinnor om dagen. Förra året mördades 26 kvinnor i Sverige av en
man i en nära relation.

Kvinnor som har utsatts för våld i en nära relation drabbas ofta av
sjukskrivningar, hamnar lätt utanför arbetsmarknaden och kämpar hårt för
att försörja sig. De har stort behov av vård, fungerande
socialförsäkringssystem och skyddsnät. Det krävs en kraftfull och tydlig
politik för att förebygga och förhindra våld och hjälpa våldsutsatta.

Ingen ökad trygghet

2006 initierade den dåvarande Socialdemokratiska regeringen en utredning
som ledde till en skärpning av Socialtjänstlagen. Där förtydligades
socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn. När Fredrik
Reinfeldt blev statsminister samma år lovade han att särskilt säkra
ekonomisk trygghet för våldsutsatta kvinnor. Så blev det inte.

Flera rapporter har visat att den förra regeringens försämringar i
socialförsäkringssystemet drabbat våldsutsatta kvinnor extra hårt.
Kvinnojourerna rapporterar att de varje dag nekar kvinnor och barn som flyr
för sina liv. Att kommunerna tar sitt ansvar för att ge dem rätt stöd är
nödvändigt.

Feministisk regering
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Vår nya samarbetsregering är en feministisk regering. Vi har avsatt 100 nya
miljoner för att stärka kvinnojourerna. Deras verksamhet är avgörande och
livsviktig och deras finansiering måste säkras.

Vi har länge påpekat att den här frågan kräver ett mycket större
helhetsgrepp. Höjd lägstanivå för föräldraförsäkringen, förbättrad a-kassa
och sjukförsäkring och stöd för att nå egen försörjning är oerhört viktigt.
Underhållsstödet, stöd till ensamstående föräldrar och deras barn, har inte
höjts sedan 2006. Nu ska det äntligen höjas!

Människor i ekonomiskt och socialt utsatta situationer ska få stärkta
möjligheter till social delaktighet. Även skyddet för barnen måste stärkas.
FN:s barnkonvention fyller 25 år i år och vi har nu inlett arbetet med att göra
den till svensk lag.

De som utsätts för våld ska särskilt skyddas. Ett starkt samhälle byggs bara
av starka individer. Det kräver långsiktiga investeringar i alla människors lika
värde.

Åsa Regnér
barn- äldre- och jämställdhetsminister

Annika Strandhäll
socialförsäkringsminister



Debattartikel från Socialdepartementet, Statsrådsberedningen

Barnen kommer först - i Sverige
och i världen
Publicerad 20 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Aftonbladet 20 november 2014
I dag är vi på plats i New York och deltar i firandet av att FN:s
barnkonvention fyller 25 år. Det har gått ett kvarts sekel sedan FN:s
generalförsamling antog konventionen om barnets rättigheter. Sedan dess har
nästan alla världens länder anslutit sig till Barnkonventionen och den har
blivit det mest ratificerade traktatet om mänskliga rättigheter i historien.

Vår nya samarbetsregering deklarerade i regeringsförklaringen att vi vill göra
FN:s barnkonvention till svensk lag. Rättigheterna och livsvillkoren för barn i
Sverige ska uppfylla de krav som ställs i Barnkonventionen och andra
internationella överenskommelser. Där är vi inte än. Även om svensk
lagstiftning till stora delar är bra, finns fortfarande en del att göra för att
garantera rättigheterna i konventionen.

Den nya samarbetsregeringen har därför börjat ett grundligt arbete för att
inkorporera Barnkonventionen i svensk lag. Genom det blir konventionen ett
skyddsnät för beslut och verksamheter som rör barn. Arbetet är redan i gång
och vi har stora förhoppningar att det ska bli ett brett samarbete mellan
många goda krafter. Intresset är stort bland de flesta av riksdagens partier att
delta i arbetet och det finns ett stort engagemang bland aktörer i
civilsamhället. Självklart kommer arbetet även kräva att just barns röster
kommer till tals.

Frågan om barns rättigheter står högt på den nya samarbetsregeringens
agenda. Vi tänker värna barns rättigheter på det lokala, nationella och
globala planet. Eftersom barn inte kan välja sina föräldrar har vi ett
gemensamt ansvar för alla barn. Det ger frågor som rör barns rättigheter en
moralisk dimension som är långt mycket starkare jämfört med många andra
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frågor.

I regeringens budgetproposition investerar vi därför för att förbättra
situationen för de mest utsatta barnen. Vi höjer underhållsstödet för
ensamstående föräldrar med barn, normen för försörjningsstödet för föräldrar
med barn mellan sju och arton år och grundnivån i föräldraförsäkringen. Vi
gör även läkemedel för barn avgiftsfria. Ingen förälder ska behöva välja
mellan att köpa mat eller medicin.

För att alla barn ska få en bättre uppväxt investerar vi stort i förskolan och
skolan. I förskolan satsar vi på mer personal och mindre barngrupper och i
skolan på mindre klasser i lågstadiet, fler speciallärare och specialpedagoger,
samt mer resurser till de skolor som är tuffast förutsättningar.

Även i det globala arbetet prioriterar Sverige barnen. Vårt land är en av de
allra största kärngivarna till FN:s barnfond Unicef och att minska
barnadödligheten är en viktig fråga som vi prioriterar i vårt bistånd. Inom
ramen för förhandlingarna om de nya globala utvecklingsmålen för hållbar
utveckling, Post 2015, driver Sverige att den nya utvecklingsdagordningen
ska innehålla ett barn- och ungdomsperspektiv.

Olof Palme sa en gång: ”Jag menar att den enda verkligt praktiska
anknytningen till framtiden vi har det är barnen. För det är i dem man ser
framtiden växa fram. Ur detta växer vårt gemensamma ansvar för barnen i
samhället. Det är ju inte så att man ska hålla på med mina barn och dina
barn, utan våra gemensamma barn – alla barn. Och därför ska barnen sättas i
förgrunden.”

Ser man på frågan om barns rättigheter med hans ögon så handlar det inte
bara om att vi här och nu har en plikt att ta ansvar för att alla barn får en god
uppväxt. Det handlar också om att säkra vår gemensamma framtid.



Debattartikel från Socialdepartementet

Ett handslag för att lyfta
cancervården
Publicerad 09 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Expressen 9 november 2014 Alla människors rätt till en
god och tillgänglig vård borde vara en självklarhet i
Sverige. På samma sätt borde alla få en trygg,
självständig och rik ålderdom. Så är det inte i dag.
Åtta år av borgerlig politik har tyvärr skapat sprickor i sjukvården och
äldreomsorgen. Den tidigare regeringen har lämnat efter sig en sjukvård och
äldreomsorg som självt är i behov av omvårdnad.

Därför är frågorna prioriterade för samarbetsregeringen med
Socialdemokraterna och Miljöpartiet. I vår budget har vi presenterat flera
satsningar inom just dessa områden.

Vi föreslår en professionsmiljard, en miljard kronor extra 2015 för att öka
kvaliteten i hälso- och sjukvården. Pengarna ska användas för att vårdens
medarbetare i högre grad ska kunna ägna sig åt sin professionella specialitet
och få mer patienttid, och behöva lägga mindre tid på onödig administration.
Bristen på vårdplatser och förekomsten av överbeläggningar ska också
uppmärksammas.

Det finns i dag exempel på att cancerpatienter i delar av landet måste vänta
tre gånger så lång tid från remiss till behandling som i andra delar av landet.
Vi avsätter två miljarder under mandatperioden i budgeten för att korta ned
väntetiderna inom cancervården och minska de regionala skillnaderna. Syftet
är att skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet och nöjdare
patienter.

Vi satsar även 845 miljoner kronor år 2015 för att förstärka psykiatrin och
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motarbeta den psykiska ohälsan. Därutöver stärks skolhälsovården, som har
en viktig uppgift i att stötta barn och unga med psykisk ohälsa. 400 miljoner
per år satsas på barnmorskor och förlossningsvård, med utrymme även för
andra satsningar på kvinnohälsa. Vi föreslår också kostnadsfria läkemedel till
barn och unga under 18 år.

Vi kommer också att göra en rejäl och långsiktig satsning inom
äldreomsorgen. Regeringen föreslår i budgeten en årlig satsning på två
miljarder för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Med mer personal
ges ökad trygghet och närvaro för dem som har insatser från äldreomsorgen.
Det är också en jämställdhetssatsning. I dag är majoriteten av dem som
arbetar inom omsorgen kvinnor. Med fler arbetskamrater kommer
belastningen att minska. I dag går många kvinnor ner i arbetstid för att vårda
anhöriga, något som ökat senaste åren. Genom att öka kvaliteten inom
omsorgen kommer behovet av detta att minska och kvinnors möjlighet till
förvärvsarbete att öka.

De borgerliga företrädarna skriver att samarbetsregeringen beslutat att lägga
ner Äldreutredningen. Det stämmer - vi ska i stället utifrån ett bredare
perspektiv arbeta fram en Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Arbetet
ska genomföras i bred politisk samverkan. Viktiga intresseorganisationer som
pensionärsrörelsen, fackliga organisationer och representanter för utförare av
äldreomsorg ska bjudas in.

De borgerliga företrädarna skriver även att de vill att kömiljarden ska vara
kvar - samma kömiljard som gett resultat endast för delar av patientgruppen
och som de borgerliga partierna i sitt valmanifest föreslog skulle avvecklas
till förmån för en annan typ av satsning. Vi angriper i stället
tillgänglighetsproblemens bakomliggande orsaker med professionsmiljarden.

Men de borgerliga företrädarna föreslår också satsningar i psykisk ohälsa och
cancervård, satsningar inom två områden som är prioriterade av
samarbetsregeringen. Det välkomnar vi.

Vårt och samarbetsregeringens mål är att svensk vård och omsorg återigen
ska vara i världsklass. Vi vill skapa en jämlik vård som ges till var och en
efter behov. Vår förhoppning och tro är att de borgerliga partierna också
delar vårt mål. Därför välkomnar vi en konstruktiv diskussion, där vi lämnar
ideologiska skygglappar bakom oss, och gemensamt blickar framåt för
sjukvården och äldreomsorgens bästa.



GABRIEL WIKSTRÖM
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

ÅSA REGNÉR
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Debattartikel från Utrikesdepartementet

Barnkonventionen ska göras till
lag
Publicerad 20 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Svenska Dagbladet 20 oktober 2014 Barn har rätt – till
liv, lek och lärande. Det handlar om alla barn. Oavsett
om du heter Maria och bor i Borlänge eller Mariam och
lever i Bamako i Mali.
I november är det 25 år sedan FN antog barnkonventionen. Hittills har 193
länder förbundit sig att respektera, skydda och främja barnets rättigheter.
Mycket har blivit bättre sedan barnkonventionen antogs. Men utmaningarna
är tyvärr fortfarande enorma.

Utvecklingen i Syrien, Irak, Palestina, Södra Sudan och Liberia är brutala
påminnelser om hur barns rättigheter dagligen kränks. Minderåriga utnyttjas
cyniskt som barnsoldater, barn utsätts för våld och exploatering och flickor
förhindras gå i skolan, tvingas in i äktenskap och utsätts för livshotande
graviditeter.

Häromdagen uppmanade Anna Hägg-Sjöquist och Pia Stavås Meier, Plan
Sverige, regeringen att i utrikespolitiken och i det internationella
utvecklingssamarbetet prioritera barns rättigheter (SvD Brännpunkt 11/10).

Det kommer den nya samarbetsregeringen göra med stor kraft och vilja.
Sverige ska vara en ledande global kraft för barnets rättigheter och för
jämställdhet. I regeringsförklaringen framhöll vi att Sveriges röst alltid ska
vara klar och tydlig när människovärdet kränks och att vi kommer driva en
feministisk utrikespolitik. Fattigdomsbekämpning, sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter och kamp mot diskriminering kommer att prioriteras
högt de kommande åren.
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I detta har FN en viktig roll att spela och den nya regeringen kommer
prioritera FN-samarbetet högre. Vi kommer aktivt driva dessa frågor inför
den nya globala utvecklingsdagordning som FN:s medlemsländer ska
förhandla fram till FN:s toppmöte i september 2015.

Vi tillhör i dag de allra största finansiärerna av FN:s arbete för global
utveckling. Genom FN har Sverige bidragit till en nästan 50-procentig
minskning av antalet barn som avlider före fem års ålder, från 12,6 miljoner
1990 till 6,6 miljoner 2012. Bara under förra året bidrog Unicef med att
tillhandahålla vatten för 24 miljoner människor, sanitet för 7 miljoner
människor och möjligheten att tvätta händerna för 13,1 miljoner människor.
3,6 miljoner barn i humanitära krissituationer fick under 2013 tillgång till
undervisning. Unicef har också bidragit till att 123 länder har straffbelagt alla
former av sexuellt våld mot flickor och pojkar och att fler än 7300 barn som
har haft koppling till väpnade styrkor eller väpnade grupper kunnat
återvända till sina familjer och samhällen.

Samtidigt kommer vi att som varma FN-vänner inte dra oss för att också
kritisera FN om det behövs. Svenska skattepengar ska användas effektivt
och FN behöver reformeras för att kunna möta framtidens utmaningar.

Mänskliga rättigheter - vilka inkluderar barnets rättigheter - är en hörnsten i
svensk utrikespolitik. Men vi vill också vara ett föredöme för andra länder.
Att leda innebär att gå före. Därför kommer vi nu att ta nästa steg och
påbörja arbetet med att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

Att stå upp för barns rättigheter och arbeta för en mer jämlik och jämställd
värld kommer känneteckna den nya regeringens arbete. Som utrikes-,
bistånds- och barnministrar kommer vi att ta vår del av ansvaret för att barn
ska få den självklara rätten att vara just barn.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér utses till assisterande
generalsekreterare för FN och
vice chef för UN Women
Publicerad 07 mars 2018

FN:s generalsekreterare António Guterres har idag
utsett Åsa Regnér till vice chef för UN Women med
ansvar för mellanstatliga relationer och strategiska
partnerskap, tillika assisterande generalsekreterare för
FN.
Åsa Regnér kommer att lämna regeringen när statsministern har beslutat om
ett entledigande, vilket väntas inom kort. Därefter kan Åsa Regnér tillträda
sin tjänst vid UN Womens huvudkontor i New York.

- Jag vill tacka FN:s generalsekreterare för utnämningen idag. Jag vet att det
har varit tuff konkurrens med många kompetenta kandidater och en process
med många steg. Jag kommer att arbeta hårt för att kvinnors och flickors
rättigheter prioriteras i globala sammanhang, för ökad demokratisering och
ekonomisk utveckling i världen.

- Jag vill också tacka statsminister Stefan Löfven för förtroendet att ingå i
hans feministiska regering, liksom stödet från honom och utrikesminister
Margot Wallström i den här kandidaturen. Jag ser dagens utnämning som att
FN värdesätter svenskt FN-engagemang och vår feministiska utrikespolitik.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Äldreminister Åsa Regnér besöker
seniorboenden i Åkersberga och
Vaxholm
Publicerad 06 mars 2018 Uppdaterad 06 mars 2018

Onsdagen den 7 mars 2018 besöker äldreminister Åsa
Regnér Åkersberga och Vaxholm för att bland annat
göra verksamhetsbesök på två seniorboenden.
Program:
11:30-12:15 Besök på Seniorboendet Lägerbacken, Hamngatan 50
12:20-13:20 Lunch med bland annat Kommunal på Waxholm hotell,
Hamngatan 2
14:00-15:00 Möte med PRO, Folkets Hus Åkersberga, Stationsgränd 10
15:10-16:00 Besök på seniorboendet Humana Norrgårdshöjden i Åkersberga,
Norrgårdshöjden 3

Media är välkomna att delta, kontakta pressekreterare Sami Mashial.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér tar emot krav från
metoo-upprop
Publicerad 05 mars 2018 Uppdaterad 05 mars 2018

Representanter från 65 #metoo-upprop lämnar över en
gemensam kravlista till jämställdhetsminister Åsa
Regnér och regeringen den 6 mars.

Tid: 6 mars 2018 kl. 14.30 till kl. 15.30
Plats: Historiska museet, Narvavägen 13-17, Stockholm

Mötet sker på Historiska museet i Stockholm. Från #metoo-uppropen
kommer drygt 100 personer vara på plats med representanter från bland
andra polisen, kyrkan, skolelever och kvinnor i missbruk och prostitution.
Åsa Regnér svarar på frågor från #metoo-uppropen och berättar om
regeringens arbete.

Representanterna från alla #metoo-upprop vill fortsätta det samarbete som
påbörjades den 11 december 2017, då flera av #metoo-uppropen bjöds in till
ett dialogmöte med jämställdhetsminister Åsa Regnér på Rosenbad.

Ur programmet

14.30 Åsa Regnér anländer. Press är välkomna att närvara från kl. 14:30.
Fotografering och pressaktiviteter.
14.45 Mötet inleds
14.50 Åsa Regnér talar
15.05 #metoo-uppropen presenterar krav och berättar om   samordningens
och uppropens fortsatta arbete
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15:30 Avslut



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om nya assistansregler
godkända i riksdagen
Publicerad 02 mars 2018

Riksdagen beslutade om lagförslaget om personlig
assistans den 28 februari. De nya reglerna ska tillfälligt
stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och
återställa den tidigare tillämpningen av väntetid och
beredskap för dem som har rätt till personlig assistans.
Lagen träder i kraft den 1 april.
– Genom att tillfälligt stoppa tvåårsomprövningarna och införa rätt till
assistans för väntetid, beredskap och tid mellan insatser skapar vi
förutsägbarhet för assistansberättigade och kommuner. Personlig assistans är
en viktig frihetsreform som ska värnas, säger Åsa Regnér, barn-, äldre- och
jämställdhetsminister och som ansvarar för funktionshinderspolitiken.

Regeringen har hanterat den här frågan skyndsamt. Den 14 november 2017
presenterade regeringen ett åtgärdspaket i fyra delar för personlig assistans.
Den 18 januari lämnade regeringen över en proposition med lagförslag om
personlig assistans till riksdagen. Dessa förslag antogs av riksdagen den 28
februari 2018.

Lagen innehåller två av de fyra förslag som ingick i regeringens
åtgärdspaket, att tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar
och att återställa den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap.
Lagen träder i kraft den 1 april 2018.
De återstående förslagen från åtgärdspaketet lades fram i en lagrådsremiss på
regeringssammanträdet den 1 mars 2018. Det är ett lagförslag som innebär
att den som beviljats högre timbelopp ska kunna fördela sina kostnader över
en längre tidsperiod än vad som är möjligt i dag samt att en kommun är
skyldig att snabbt kontakta enskilda personer som inte beviljats
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assistansersättning från Försäkringskassan.

Efter att Lagrådet har svarat på lagrådsremissen avser regeringen att lämna
förslagen till riksdagen i slutet av mars och föreslå att lagen ska gälla från
den 1 juli 2018.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Äldreminister Åsa Regnér inviger
äldreboende i Botkyrka
Publicerad 02 mars 2018

Det nya äldreboendet Strandängsgården står färdigt i
Fittja centrum i Botkyrka. Det invigs av äldreminister
Åsa Regnér den 5 mars.

Tid: 5 mars 2018 kl. 09.30 till kl. 10.30
Plats: Strandängsgården, Fittja torg 15, plan 6 (Hörsalen), Botkyrka

Äldreminister Åsa Regnér talar kl. 10 vid invigningen av Strandängsgården. I
öppningsceremonin deltar boende och medarbetare, tjänstemän och politiker
från Botkyrka kommun, fastighetsägare och byggentreprenörer.

Statsrådet finns tillgängligt för medier, kontakta pressekreterare Sami
Mashial.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen föreslår lagändringar
inom den personliga assistansen
Publicerad 01 mars 2018

Det som regeringen föreslår handlar dels om ett högre
timbelopp, dels om kommunens informationsskyldighet
gentemot enskilda som inte får statlig
assistansersättning. Förslaget om det högre
timbeloppet innebär att den som har beviljats
assistansersättning med ett högre belopp, ska kunna
fördela sina kostnader över en längre tidsperiod än vad
som är möjligt idag.
I slutet av den så kallade beviljandeperioden föreslår regeringen att
Försäkringskassan ska göra en slutreglering. Den som då inte har fått sina
kostnader täckta vid månadsutbetalningarna ska kunna få en
tilläggsutbetalning.

Tanken är att förslaget ska ta bort de negativa ekonomiska konsekvenser
som vissa personer med det högre timbeloppet har drabbats av efter att
Försäkringskassan övergick till efterskottsutbetalning.

I lagförslaget föreslår regeringen också att kommunen ska vara skyldig att
snabbt kontakta enskilda personer som inte beviljats assistansersättning från
Försäkringskassan.

– Det ska göra att enskilda personer får en mer heltäckande övergång till
annat stöd när rätt till sådant stöd finns. Ingen med behov av stöd ska falla
mellan stolarna, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen lämnar förslaget till riksdagen i slutet av mars och föreslår att
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lagen ska gälla från den 1 juli 2018.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen föreslår effektivare lag
för att förhindra skador och
dödsfall på grund av våld av
närstående
Publicerad 01 mars 2018

Regeringen vill ändra lagen om utredningar avseende
vissa dödsfall så att lagen blir mer ändamålsenlig och
effektiv. Syftet med lagen är att ge regeringen underlag
till förbättringar som förebygger att barn far illa och att
kvinnor och män utsätts för våld eller andra övergrepp
av närstående.
Utredningarna ska lyfta fram brister i samhällets skyddsnät. Därför behöver
utredningsverksamhetens omfattning breddas och analyserna fördjupas. På
sikt ska kunskapen öka om vilka förebyggande insatser som behöver göras i
hela samhället.

Bland de viktigaste förslagen för att effektivisera verksamheten är att

• fler fall än där barn eller vuxna avlider ska kunna omfattas av en utredning.
När det gäller barn innebär det att även grov och synnerligen grov
misshandel kan utredas.

• Socialstyrelsen får anlita experter och sakkunniga samt att ett krav på vissa
myndigheter att bistå utredningsverksamheten införs.

Den myndighet som gör en utredning om ett fall av våld mot barn eller vuxen
ska ha rätt att få uppgifter om gärningspersonen.
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– Det står klart att uppgifter om gärningspersonen är en viktig och många
gånger avgörande del för att förstå vad som hänt, varför det hände och hur
samhället ska kunna förebygga att något liknande händer igen, säger barn-,
äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Även fall där barn utsatts för grov eller synnerligen grov misshandel ska
utredas, inte bara dödsfall. Därför föreslår regeringen också att lagens namn
ändras till "Utredningar till förebyggande av vissa skador och dödsfall".

Under perioden 2016–2017 genomförde Socialstyrelsen sex barnutredningar
och 21 vuxenutredningar gällande 18 kvinnor och tre män.

Regeringen föreslår att lagen börjar gälla den 1 januari 2019.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen lanserar
handlingsplan mot prostitution och
människohandel
Publicerad 16 februari 2018

För att effektivare förebygga och bekämpa prostitution
och människohandel har regeringen fattat beslut om en
ny handlingsplan som ska bidra till att stärka den
statliga samordningen på området och bidra till ett
bättre skydd för personer som drabbas.
Ett stort antal människor i världen, främst kvinnor och barn, är utsatta för
människohandel varje år och majoriteten utnyttjas sexuellt. Förutom
prostitution och andra former av sexuellt utnyttjande utsätts många av
människohandelns offer för tvångsarbete, slaveri, organhandel eller andra
former av utnyttjanden.

– Människohandel är ett av de värsta brotten man kan utsätta en annan
människa för och är en av de allvarligaste formerna av organiserad
brottslighet. Det är därför av yttersta vikt att vi som samhälle gör allt vi kan
för att motverka att människor drabbas. Offer behöver stöd och hjälp,
förövare ska fällas i domstol. Därför är den här handlingsplanen viktig, säger
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Handlingsplanen bidrar med att lyfta myndigheters, kommuners och civila
samhällets arbetsuppgifter i sitt arbete för att motverka prostitution och
människohandel. En viktig del av handlingsplanen rör det förebyggande
arbetet, där minskad efterfrågan av köp av sexuella tjänster ingår. Arbetet
mot människohandel och prostitution ska bli mer effektivt, strategiskt och
målinriktat.

https://www.regeringen.se/


Åtta insatsområden presenteras i handlingsplanen:

1. Förstärkt samordning mellan myndigheter och andra aktörer
2. Stärkt förebyggande arbete
3. Förbättrad förmåga att upptäcka prostitution och människohandel
4. Lagstiftningsåtgärder
5. Starkare skydd och stöd
6. Effektivare brottsbekämpning
7. Stärkt kunskap och metodutveckling
8. Ökad internationell samverkan

Insatsområdena ska skapa bättre förutsättningar för att nå ett nationellt
helhetsperspektiv, motverka brottsliga handlingar, hindra och stödja
människor som utsätts för prostitution och människohandel.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Viktiga steg framåt i arbetet med
att stoppa våld mot barn
Publicerad 15 februari 2018

Mer medel till det globala arbetet mot våld mot barn och
ett utökat engagemang från flera länder blev resultatet
av det historiska toppmötet ”Agenda 2030 for Children,
End Violence Solutions Summit”, den 14–15 februari i
Stockholm. Mötet samlade ministrar från 38 länder,
ungdomsdelegater och högnivårepresentanter från FN-
organ, civilsamhället, akademin och näringsliv.
Toppmötet, som arrangerades av Sveriges regering tillsammans med Globala
partnerskapet mot våld mot barn och WePROTECT Global Alliance,
samlade totalt 386 deltagare från 67 länder. Under mötet presenterades flera
nya globala initiativ i arbetet med att förebygga och stoppa våld mot barn.

– Jag är glad och stolt över att så många internationella ledare på högsta nivå
samlades här i Stockholm. Det visar att vi äntligen har börjat ta frågan om
våld mot barn på allvar. Dessutom ser fler och fler länder och organisationer
kopplingen mellan våld mot kvinnor och våld mot barn vilket är en
förutsättning för långsiktiga resultat, säger barn- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér.

Sverige var det första landet att ansluta sig till Globala partnerskapet mot
våld mot barn som ett så kallat vägvisarland (pathfinding country). Dessa
länder påvisar framgångsrika lösningar för att eliminera våld mot barn i olika
miljöer, från familjen till samhället i stort. Under konferensen tillkännagav
Japan och Förenade Arabemiraten att de följer Sveriges initiativ och åtar sig
att bli vägvisarländer.

Dessutom annonserade Japans vice utrikesminister Manabu Horii att landet
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skänker 6 miljoner dollar till the Fund to End Violence Against Children.

– Vi som har makt att förändra situationen för barn måste visa mod och ta
ansvar. En värld där barn växer upp utan våld är möjlig. Men ska vi se till att
det händer så måste vi göra det tillsammans, regeringar, företag,
organisationer och FN-organ. Under toppmötet tog vi flera rejäla kliv i rätt
riktning, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

En gemensam proklamation från Sveriges regering, Globala partnerskapet
mot våld mot barn och WePROTECT Global Alliance finns att läsa här. 

Om Globala partnerskapet mot våld mot barn
Globala partnerskapet mot våld mot barn lanserades i juli 2016 och är ett
gemensamt initiativ från ett antal regeringar, Unicef, WHO med flera, för
internationell samverkan mellan regeringar, civilsamhället, privat sektor och
andra aktörer för att uppnå förändring. Initiativet är kopplat till de globala
målen i Agenda 2030, särskilt mål 16.2 om att förebygga och stoppa våld
samt exploatering av barn.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Barnminister Åsa Regnér talar på
internationellt toppmöte om våld
mot barn
Publicerad 13 februari 2018

Sveriges regering står som värd för toppmötet Agenda
2030 for Children, End Violence Solutions Summit i
Stockholm den 14–15 februari 2018. Bland deltagarna
finns bland andra statsminister Stefan Löfven, H.M.
Drottning Silvia och vice generalsekreteraren för FN,
Amina Mohamed. Konferensen inleds och avslutas av
barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Media är inbjudna.
- Jag är stolt och glad över att Sverige som första land står som värd för den
här oerhört viktiga konferensen. Just nu ifrågasätts mänskliga rättigheter på
många håll i världen och med toppmötet vill vi framhålla att det är möjligt att
flytta fram positionerna för barns rätt till en uppväxt fri från våld.
Regeringar, FN och EU, men också civilsamhället och näringslivet, har ett
ansvar för att det sker. Jag hoppas att mötet kan resultera i konkreta exempel
på lösningar, lagar, samarbeten och åtgärder som leder till att minska våldet
mot flickor och pojkar, säger barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa
Regnér.

Agenda 2030 for Children: End Violence Solutions Summit
14-15 February 2018, Stockholm, Sweden
Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm.

Åsa Regnér finns tillgänglig för intervjuer under konferensen.

Pressackreditering krävs. För att anmäla intresse att delta vid konferensen,
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samt för eventuella intervjuförfrågningar med Åsa Regnér, mejla andre.vifot-
haas@regeringskansliet.se senast tisdag 13/2 klockan 12:00!

Syftet med konferensen är att dela goda erfarenheter och nya lösningar i
arbetet mot våld mot barn. På mötet deltar ministrar från ett 20-tal länder,
ungdomsdelegater och högnivårepresentanter från FN-organ, civilsamhället,
akademin och näringsliv inbjudna.

På deltagarlistan finns bland andra statsminister Stefan Löfven, H.M
Drottning Silvia, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör för
WHO, Henrietta H. Fore, generaldirektör för UNICEF, vice
generalsekreteraren för FN, Amina Mohamed samt Jury Fedotov,
exekutivdirektör för UNODC.

Läs mer och se hela programmet här: http://end-violence.org/summit



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér inviger Forum
Jämställdhet i Karlstad
Publicerad 02 februari 2018

Den 6-7 februari pågår Sveriges största
jämställdhetskonferens, Forum Jämställdhet, i Karlstad.
Jämställdhetsminister Åsa Regnér inviger konferensen
och bland talarna finns ministrar, myndighetschefer och
internationella toppnamn.

Tid: 6 februari 2018 kl. 11.00
Plats: Konferensanläggningen Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8A,
Karlstad

Åsa Regnér inviger konferensen klockan 11.00 och finns tillgänglig för
intervjuer. Kontakta pressekreterare Sami Mashial. 

Se hela programmet för Forum Jämställdhet på 
http://forumjamstalldhet.se/program/.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér diskuterar
domstolarnas jämställdhetsarbete
i Karlstad
Publicerad 02 februari 2018

Tisdag den 6 februari besöker jämställdhetsminister
Åsa Regnér Förvaltningsrätten i Karlstad för att
uppmärksamma Sveriges Domstolars arbete med
jämställdhet. Media är välkomna att delta under
besöket.

Tid: 6 februari 2018 kl. 09.30 till kl. 09.50
Plats: Rådhuset, Stora torget, Karlstad

Tillsammans med medarbetarna på Förvaltningsrätten kommer Åsa Regnér
bland annat att delta i en genuspromenad i domstolens allmänna utrymmen.
På plats kommer också utvecklingen av #MeToo diskuteras.

Åsa Regnér finns tillgänglig för intervjuer. Kontakta pressekreterare Sami
Mashial.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér delar ut industrins
jämställdhetspris i Linköping
Publicerad 01 februari 2018

Måndag den 5 februari pågår Industridagen i Linköping.
På plats delar jämställdhetsminister Åsa Regnér ut
industrins jämställdhetspris som presenteras av
Industrirådet till ett företag som arbetar långsiktigt och
strategiskt med jämställdhet.

Tid: 5 februari 2018 kl. 11.30
Plats: Flyghangar på Saab, Åkerbogatan 10, Linköping

På Industridagen deltar också statsminister Stefan Löfven som kommer
diskutera ämnet Människan i digitaliseringen.

Industridagen pågår hela dagen den 5 februari 08.00 – 16.30.
Industrins jämställdhetspris delas ut klockan 11.30. 
Se hela programmet på Industrirådets hemsida. 

Åsa Regnér kommer finnas tillgänglig för intervjuer, kontakta
pressekreterare Sami Mashial.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Treårig överenskommelse mellan
staten och SKL om
jämställdhetsarbetet
Publicerad 26 januari 2018

Jämställd hälsa och kvinnofrid står i fokus för en ny
treårig överenskommelse som regeringen och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) har ingått.
Genom överenskommelsen vill regeringen stärka genomslaget för de
nationella jämställdhetspolitiska målen i verksamheter på lokal och regional
nivå. Delmålen för jämställd hälsa och insatser mot mäns våld mot kvinnor,
inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, kommer att stå i fokus. Under
valåret 2018 kommer insatser för delmålet om jämn fördelning av makt och
inflytande också att lyftas.

– Jämställdhetsarbetet behöver genomsyra såväl staten, som kommuner,
landsting och regioner. Därför är jag glad över den här överenskommelsen.
Genom den kommer vi att kunna rikta insatser dit där de gör störst nytta för
människor i deras vardag, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Under 2018 omfattar överenskommelsen 20 miljoner kronor. Av dessa går
15 miljoner till stöd för kvinnofridsarbetet i kommuner och landsting, bland
annat till de regionala stödstrukturerna för utveckling av kommunernas
socialtjänst.

Senast den 31 mars 2018 ska SKL lämna ett förslag på en projektplan med
förslag på konkreta insatser för satsningens första år.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nya satsningar för att förebygga
ungdomskriminalitet och att barn
far illa
Publicerad 25 januari 2018

Regeringen har fattat beslut om flera uppdrag till
Socialstyrelsen i syfte att förstärka den sociala barn-
och ungdomsvården. Med dessa satsningar kan
samhället förebygga att barn och unga far illa eller
begår brott. Under torsdagen fattade regeringen också
beslut om lagförslag för att stärka rättssäkerheten och
tryggheten för barn och unga som vårdas på särskilda
ungdomshem som tillhör Statens institutionsstyrelse
(SiS).
Lagförslagen, som nu lämnas till Lagrådet, ska öka
Rättssäkerheten, delaktigheten och tryggheten för de barn och unga som
vårdas vid särskilda ungdomshem och för intagna som vårdas på LVM-hem.
Bland annat ska SiS omedelbart kunna anvisa en plats till ett hem vid akuta
situationer och regleringen ska bli tydligare kring de tvångsåtgärder som
behöver användas av SiS för att säkra drogfrihet
och upprätthålla säkerhet för personal och intagna.

– När barn och unga begår brott eller fastnar i missbruk behöver de stöd och
behandling, och staten kan därför lyfta dem ur de skadliga miljöer de
befinner sig i och placera dem på särskilda ungdomshem. Men det ska alltid
vara ett sista alternativ, och därför lägger regeringen också stora resurser på
det förebyggande arbetet, säger barnminister Åsa Regnér.

Personal vid särskilda ungdomshem och LVM-hem får enligt regeringens
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lagförslag också två nya befogenheter – möjlighet att genomföra
rumsvisitationer och skyddsvisitationer för att kunna söka efter föremål som
intagna inte får inneha.

I lagrådsremissen föreslås också att fler särskilda befogenheter ska vara
möjliga att överklaga till domstol och att ett offentligt biträde ska förordnas
för barn under 15 år vid överklagande av särskilda befogenheter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Regeringen har tidigare också tillfört SiS ökade resurser på totalt 900
miljoner under perioden 2017 – 2021 för att ge SiS förutsättningar att möta
behovet av vårdplatser och kunna tillhandahålla differentierad vård efter
olika behov.

Uppdrag till Socialstyrelsen för förebyggande insatser

Regeringen satsar totalt nästan 500 miljoner kronor 2018 på den sociala
barn- och ungdomsvården. Genom två uppdrag beslutade den 18 januari ska
Socialstyrelsen dels fortsätta fördela statsbidrag på 360 miljoner kronor i år
till kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och
ungdomsvården, och dels fördela statsbidrag på 100 miljoner kronor till
kommunerna för att öka kompetensen om psykisk ohälsa bland barn och
unga som socialtjänsten kommer i kontakt med.

– Den sociala barn- och ungdomsvården är otroligt viktig för barn och unga i
utsatta situationer. Vi måste se till att det första brottet aldrig begås eller att
missbruket aldrig påbörjas, därför vill vi investera i personalen så att de kan
stödja barnen, säger Åsa Regnér.

Regeringen beslutade också i dag om att Socialstyrelsen ska arbeta utåtriktat
och samlande med kommuner, SKL och det civila samhället och sprida goda
arbetssätt och utveckla kompetens inom den sociala barn- och
ungdomsvården.

Samtliga satsningar sträcker sig till 2020.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag till ny lag om
bostadsanpassningsbidrag
lämnas till riksdagen
Publicerad 25 januari 2018

En ny lag om bostadsanpassningsbidrag ska ersätta
den nuvarande. Flera av bestämmelserna behålls från
den gamla lagen medan andra skrivelser moderniseras
och förtydligas. Bland annat föreslås att det är personen
med funktionsnedsättning som ska kunna ansöka om
bidraget, oavsett om personen äger den aktuella
bostaden som ska anpassas eller bor i den med
nyttjanderätt. Förslagen lämnas nu från regeringen till
riksdagen.
Propositionen bygger på den lagrådsremiss som regeringen fattade beslut om
i oktober 2017. Bostadsanpassningsbidrag ges till personer som på grund av
en funktionsnedsättning behöver anpassa sin bostad. Den nya lagen är både
mer rättssäker och förutsägbar än den tidigare.

– Den här lagändringen ska sätta personen som ansöker om bidraget i
centrum för processen. Personer med funktionsnedsättningar ska känna sig
fullt delaktiga i beslut som rör deras vardag, och den nya lagen ligger i linje
med det nya nationella målet för funktionshinderspolitiken, säger Åsa
Regnér, ansvarig minister.

Lagen ska förenkla kommunernas handläggning genom tydligare
bestämmelser och ge kommunerna bättre möjlighet att utnyttja sina resurser
utifrån de förutsättningar kommunerna har. Bland annat ska den nya lagen
möjliggöra för återbruk av anordningar som redan finns.
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Den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag föreslås träda i kraft den 1 juli
2018.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kommuner ska ersättas
ekonomiskt när personer
evakueras till Sverige
Publicerad 18 januari 2018 Uppdaterad 18 januari 2018

Efter att beslut fattats av riksdagen klubbades i dag en
ny lag som ska underlätta för kommuner att ge stöd till
personer som evakuerats till Sverige efter en katastrof i
utlandet. Kommunerna ska kunna få ekonomisk
ersättning från staten. Exempel på tidigare katastrofer
som lett till evakueringar till Sverige är
flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 och
Libanonkrisen 2006.
Vid dessa evakueringar fick några få kommuner i egenskap av
flygplatskommuner, det vill säga Sigtuna, Härryda och Svedala, ta emot ett
stort antal evakuerade som snabbt behövt hjälp och stöd i samband med
ankomsten till Sverige. Påfrestningarna på de kommuner som tar emot
evakuerade kan bli stora – både personellt och ekonomiskt – särskilt om det
handlar om en liten kommun. Regeringen har därför gjort bedömningen att
det behövs en lag som underlättar för mottagandet vid liknande
evakueringar.

Evakueringskommunerna kommer nu ha rätt till ersättning från staten för
skäliga kostnader kopplade till kommunernas stöd och hjälp till evakuerade
vid ankomsten till Sverige. Socialstyrelsen ska pröva kommunernas
ansökningar. Regeringen har idag fattat beslut om en förordning som reglerar
ersättningen.

Den nya lagen gör också att kommuner får rätt att ge nödvändigt bistånd till
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evakuerade i samband med ankomsten utan att först göra en individuell
behovsprövning, vilket socialtjänstlagen tidigare har förhindrat.

Lagen träder i kraft den 1 mars.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Miljonstöd till insatser kring barn
och unga med psykisk ohälsa
Publicerad 18 januari 2018 Uppdaterad 18 januari 2018

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att fördela
100 miljoner kronor i statsbidrag under 2018 för att
stärka insatserna för barn och unga med psykisk
ohälsa. Samtidigt beslutar regeringen att ge
Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag på totalt
360 miljoner kronor för att stärka bemanningen inom
den sociala barn och ungdomsvården.
– De barn och unga som är i behov av insatser från socialtjänsten tillhör i
många fall de mest utsatta i vårt samhälle. Att under uppväxten utsättas för
svåra händelser och livsvillkor ökar risken för att barn utvecklar psykisk
ohälsa. Därför är det viktigt att socialtjänstens personal har goda
förutsättningar att möta barn och unga med psykisk ohälsa, säger ansvarig
minister Åsa Regnér.

Kommunerna ska bland annat använda medlen för kompetensutveckling
bland personal för att öka förutsättningarna för att riskfaktorer som leder till
psykisk ohälsa uppmärksammas. Personal ska också arbeta mer med att
motivera barn och unga att söka hjälp från hälso- och sjukvården.

Medlen ska också användas för att stärka samverkan mellan kommuner och
landsting i de fall barn och unga behöver insatser från både hälso- och
sjukvård och socialtjänst.

Socialstyrelsen får också i uppdrag att fördela statsbidrag till kommunerna
för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Totalt 360 miljoner kronor ska fördelas till kommunerna under 2018. För de
medlen ska kommunerna rekrytera fler socialsekreterare, arbetsledare och
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administratörer för att frigöra tid åt socialsekreterarnas myndighetsutövande.

Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet och aviserades i höstbudgeten för 2018.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om nya assistansregler
lämnas till riksdagen
Publicerad 18 januari 2018

I dag lämnar regeringen över nya lagförslag om
personlig assistans till riksdagen för omröstning. De nya
reglerna föreslås träda i kraft den 1 april och ska
tillfälligt stoppa Försäkringskassans
tvåårsomprövningar och återställa den tidigare
tillämpningen av väntetid och beredskap.
Propositionen innehåller två av de fyra förslagen i regeringens åtgärdspaket
för personlig assistans som regeringen presenterade i november 2017.

– Genom att tillfälligt stoppa tvåårsomprövningarna och införa rätt till
assistans för väntetid, beredskap och tid mellan insatser skapar vi
förutsägbarhet för assistansberättigade och kommuner och ser till att
personlig assistans även i fortsättningen uppfyller intentionerna i LSS.
Personlig assistans är en viktig frihetsreform som ska värnas, säger Åsa
Regnér, ansvarigt statsråd för funktionshinderpolitiken.

Tillfälligt stopp av tvåårsomprövningar

Regeringen föreslår att Försäkringskassan inte längre ska ompröva beslut om
assistansersättning vartannat år, så kallade tvåårsomprövningar. Omprövning
ska bara göras om rätten till assistansersättning har minskat i omfattning på
grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den enskilde
och det är i dessa fall bara de ändrade förhållandena som omprövas, inte hela
beslutet. Förslaget innebär att assistansberättigade skyddas från den senaste
tidens förändringar i rättspraxis, liksom eventuellt kommande rättspraxis,
fram till dess att regeringen föreslår att tvåårsomprövningarna ska
återinföras. Den som har behov av fler assistanstimmar kommer fortsatt
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kunna ansöka om det.

Personlig assistans även för väntetid, beredskap och resa

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föreslås ändras
så att personlig assistans ska kunna beviljas för väntetid och beredskap under
dygnsvila, samt mellan hjälpinsatserna vid aktiviteter utanför hemmet. Resa
till och från en aktivitet utanför hemmet ska räknas som en del av
aktiviteten. Förslaget innebär en återgång till tillämpningen av väntetid,
beredskap och tid mellan insatser som den var före Högsta
förvaltningsdomstolens dom i juni 2017.

De två övriga förslagen i regeringens åtgärdspaket, förtydligad
informationsskyldighet för kommunerna och lagändring om det högre
timbeloppet, bereds för närvarande i Regeringskansliet och planeras träda i
kraft 1 juli 2018.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bättre kunskap om kost och mat
ska hindra fallolyckor bland äldre
Publicerad 15 januari 2018

Varje dag dör tre personer till följd av en fallolycka.
Drygt 90 procent av dessa är 65 år eller äldre och
fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall
och flest antal inläggningar på sjukhus. Regeringen har
sedan tidigare inlett ett nationellt arbete för att minska
antalet fallolyckor och nu får Livsmedelsverket i
uppdrag att ta fram kunskapsstöd om hur rätt mat och
kost kan bidra till att förebygga fallolyckor.
Stigande ålder ökar risken för sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar
vilket också ökar risken för sjukdomsrelaterad undernäring. Undernäring i sin
tur ökar risken för svårläkta sår och infektioner och kan ge en minskad
muskelmassa som ökar risken för fallskador.

– Bra matvanor ökar både hälsa och livskvalitet i stort. Därför är det viktigt
att prioritera att minska undernäringen bland äldre. Det bidrar inte bara till
en bättre och tryggare vardag, utan också till att minska fallolyckor och flera
sjukdomstyper. Uppdraget till Livsmedelsverket är en del av det arbetet,
säger äldreminister Åsa Regnér.

Livsmedelsverkets kunskapsstöd ska bland annat vara riktade till personal
inom hälso- och sjukvården samt till verksamheter inom socialtjänsten. I
samverkan med Socialstyrelsen ska Livsmedelsverket också ta fram och
sprida ett informationsmaterial riktat till äldre om maten och måltidens
betydelse för att minska risken för fallolyckor. Arbetet ska ske i samarbete
med organisationer inom äldreområdet.
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Uppdraget till Livsmedelsverket kompletterar det uppdrag som regeringen
gav till Socialstyrelsen i samband med höstbudgeten. Socialstyrelsen ska
bland annat i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sprida
kunskap om systematiskt arbete med fallprevention riktad till verksamheter
inom social omsorg och hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen ska också ta
fram ett kunskapsstöd riktat till vård- och omsorgspersonal för att stödja
äldres hälsosamma levnadsvanor, med syfte att komplettera den
webbutbildning om fallprevention som Socialstyrelsen tidigare tagit fram.

Livsmedelsverket får 3 miljoner kronor för uppdraget under 2018, och ska
också följa upp och utvärdera genomförda insatser. Uppdraget ska redovisas
senast den 15 mars 2020.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér tar emot utredning om
ett stärkt barnrättsperspektiv för
barn i skyddat boende
Publicerad 12 januari 2018

Måndag den 15 januari klockan 11.00 tar barnminister
Åsa Regnér emot Ett fönster av möjligheter, ett
slutbetänkande från SOU 2017:112.

Tid: 15 januari 2018 kl. 11.00 till kl. 11.30
Plats: Pressrummet, Rosenbad

På pressträffen deltar också särskild utredare Fredrik Lundh Sammeli som
kommer presentera utredningens förslag.

Pressträffen följs av ett seminarium om utredningens förslag där bland andra
Åsa Regnér, utredaren, SKL och Barnombudsmannen deltar.

Både pressträffen och seminariet kan följas live och ses i efterhand på
regeringen.se.

Pressträff 11.00-11.30
Pressrummet, Rosenbad
Ingång kopparporten från och med 10.30. Ta med presslegitimation.

Seminarium Barns rättsliga ställning i skyddat boende
11.45-13.00
Konferenscenter, Rosenbad
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stöd kring brottsutsatta barn ska
utvärderas
Publicerad 11 januari 2018

Regeringen ger Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum
vid Linköpings Universitet i uppdrag att utvärdera
barnahusverksamheterna i Sverige. I barnahusen
samverkar myndigheter i utredningar vid misstanke om
brott mot barn och utvecklingen av verksamheterna har
skett i snabb takt. Barnafrids utvärdering ska identifiera
både goda exempel och brister i barnahusens
verksamhet.
I dagsläget finns över 30 barnahusverksamheter runt om i landet, jämfört
med sex verksamheter 2006. Ett antal studier har visat att barnahus är ett
steg i rätt riktning för att barn som utsatts för brott får ett gott bemötande
från samhälle och myndigheter. Samtidigt har variationerna mellan olika
barnahus visat sig vara stora. Syftet med utvärderingen är därför att främja
ett likvärdigt bemötande, stöd och skydd från barnahusen oavsett bostadsort.

– Samhället har ett ansvar för att tillgodose brottsutsatta barns rättigheter.
Samarbete och samverkan mellan myndigheter är nödvändig för att uppnå
detta. Barnahusverksamheten är en viktig del av detta arbete och därför
behöver också goda exempel spridas över hela landet. Stödet kring
brottsutsatta barn ska inte skilja sig åt beroende på vart barnet bor, säger
barnminister Åsa Regnér.

Barnahus är samlingsnamnet på verksamheter där polis, åklagare, socialtjänst
och hälso- och sjukvård samverkar i gemensamma lokaler i
utredningsprocessen vid misstanke om vålds- eller sexualbrott mot barn.
Målet för samverkan är att tillförsäkra barnen rättstrygghet, gott bemötande,
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stöd och skydd samt vid behov kris- och behandlingsinsatser.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2019.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér delar ut diplom till
unga som arbetar mot
hedersrelaterat våld och förtryck
Publicerad 10 januari 2018

Torsdag den 11 januari deltar jämställdhetsminister Åsa
Regnér vid Fryshusets diplomering av 25 unga som är
redo att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Diplomutdelningen sker i Göteborg.

Tid: 11 januari 2018 kl. 15.30 till kl. 17.30
Plats: Kronhuset, Postgatan 6, Göteborg

De 25 diplomerade ungdomarna har precis avslutat en 18 månader lång
utbildning arrangerad av Fryshusets verksamheter Elektra och Sharaf hjältar
och hjältinnor. Utbildningens mål är att ge unga tjejer och killar kunskap och
verktyg för att kunna bidra till att minska hedersrelaterat våld och förtryck
genom att informera, diskutera och utbilda andra unga.

Media är välkomna att delta under diplomeringen. OSA:
https://diplomering-hjltar-och-hjltinnor.confetti.events/
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nya Jämställdhetsmyndigheten
invigs i Angered
Publicerad 10 januari 2018 Uppdaterad 10 januari 2018

Fredag den 12 januari invigs
Jämställdhetsmyndigheten i Angered, Göteborg. Under
hela dagen pågår flera aktiviteter på plats där bland
andra jämställdhetsminister Åsa Regnér och
Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag
deltar.
Media är välkomna till invigningen och till samtalet på Angeredsgymnasiet
samt Familjecentralen i Angereds centrum.

Program fredag 12 januari:

10.30-11.30
Angeredsgymnasiet
Adress: Grepgatan 9, Angered

Jämställdhetsminister Åsa Regnér och generaldirektör Lena Ag samtalar med
eleverna om jämställdhet, trakasserier och våld. Samtalet leds av Arbresha
Rexhepi samt Mikael Thörn från Jämställdhetsmyndigheten.

13.00-13:55
Familjecentralen
Adress: Kultivatorgatan 9, Angered

Jämställdhetsminister Åsa Regnér och generaldirektör Lena Ag besöker
Familjecentralen i Angered och får också information om Guts – mötesplats
för unga tjejer och GIA – Gays in Angered.
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14.10-14.30
Tid för media och intervjuer
Adress: Jämställdhetsmyndighetens lokaler, Angereds torg 9

14.00-16.00
Invigning av Jämställdhetsmyndigheten
Adress: Angereds torg 9

Invigningstal av jämställdhetsminister Åsa Regnér, generaldirektör Lena Ag,
landshövding Anders Danielsson och kommunstyrelsens ordförande Ann-
Sofie Hermansson (S). Samtal om Jämställdhetsmyndighetens uppdrag och
mingel.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nya assistansregler föreslås träda
i kraft 1 april
Publicerad 08 januari 2018 Uppdaterad 08 januari 2018

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss,
Vissa förslag om personlig assistans, med förslag om
att tillfälligt stoppa Försäkringskassans
tvåårsomprövningar och återställa den tidigare
tillämpningen av väntetid och beredskap.
Lagrådsremissen innehåller två av de fyra förslagen i regeringens
åtgärdspaket för personlig assistans som presenterades av ansvarig minister
Åsa Regnér den 14 november 2017.

– Genom att tillfälligt stoppa tvåårsomprövningarna och införa rätt till
assistans för väntetid, beredskap och tid mellan insatser skapar vi
förutsägbarhet för assistansberättigade och kommuner och ser till att
personlig assistans även i fortsättningen uppfyller intentionerna i LSS.
Personlig assistans är en viktig frihetsreform som ska värnas, säger Åsa
Regnér, ansvarigt statsråd för funktionshinderpolitiken.

Ikraftträdande för båda förslagen föreslås till 1 april 2018. De två övriga
förslagen i åtgärdspaketet, förtydligad informationsskyldighet för
kommunerna och lagändring om det högre timbeloppet, bereds för
närvarande i Regeringskansliet och planeras träda i kraft 1 juli 2018.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föreslås ändras
så att personlig assistans ska kunna beviljas för väntetid och beredskap under
dygnsvila, samt mellan hjälpinsatserna vid aktiviteter utanför hemmet. Resa
till och från en aktivitet utanför hemmet ska räknas som en del av
aktiviteten. Förslaget innebär en återgång till tillämpningen som den var före
Högsta förvaltningsdomstolens dom i juni 2017.
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Regeringen föreslår att Försäkringskassan inte längre ska ompröva beslut om
assistansersättning vartannat år, så kallade tvåårsomprövningar. Omprövning
ska bara göras om rätten till assistansersättning har minskat i omfattning på
grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den enskilde
och det är i dessa fall bara de ändrade förhållandena som omprövas, inte hela
beslutet. Förslaget innebär att assistansberättigade skyddas från den senaste
tidens förändringar i rättspraxis, liksom eventuellt kommande rättspraxis,
fram till dess att regeringen föreslår att tvåårsomprövningarna ska
återinföras. Den som har behov av fler assistanstimmar kommer fortsatt
kunna ansöka om det.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen förtydligar
möjligheterna att erbjuda
mellanboendeformer för äldre
Publicerad 03 januari 2018

Regeringen vill förtydliga kommunernas möjlighet att
erbjuda mellanboendeformer inom ramen för särskilda
boendeformer för äldre för att fler äldre ska kunna få
möjlighet att bo på ett sätt som motsvarar deras
önskemål.
Ett förslag som förtydligar kommunernas möjlighet att erbjuda ett så kallat
mellanboende för äldre personer som behöver viss hjälp, service och
gemenskap men inte har behov av hjälp och tillsyn alla tider på dygnet,
skickades ut på remiss i mars 2017. Under beredningen av förslaget har det
kommit fram att några frågor har behövt utredas ytterligare. Därför
presenterar regeringen idag en promemoria, Förutsättningar för vissa
särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:68), med ett antal nya delar som
gäller förslaget om mellanboende.

Regeringen föreslår bland annat:

- att det i mellanboenden inte ska krävas tillgång till personal dygnet runt

- att tillståndsplikt ska gälla för mellanboenden som bedrivs av privata
utförare och

- att Socialtjänstlagens regler om högkostnadsskydd för avgifter för plats i
särskilda boenden ska gälla även för mellanboenden.

Promemorian skickas nu ut på remiss. Regeringen avser att lämna
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proposition till riksdagen innan sommaren.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökat stöd till länsstyrelserna för att
förebygga mäns våld mot kvinnor
Publicerad 02 januari 2018 Uppdaterad 02 januari 2018

Länsstyrelserna får ökat stöd för sitt pågående arbete
mot mäns våld mot kvinnor. Stödet är på 90 miljoner
kronor för 2018, en ökning på 30 miljoner kronor från
2017. Länsstyrelsen i Östergötland får också genom det
särskilda nationella uppdraget 14 miljoner kronor under
2018 för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
Båda uppdragen är en del av regeringens nationella strategi om att förebygga
och bekämpa mäns våld mot kvinnor och medlen som nu betalas ut
aviserades höstbudgeten, som bygger på en överenskommelse mellan
regeringen och Vänsterpartiet.

– Frågan om mäns våld mot kvinnor behöver alltid prioriteras högt. Våldet
skadar både de utsatta kvinnorna och samhället i sin helhet. Kunskap och
förebyggande insatser måste nå hela landet, och i det arbetet är
länsstyrelserna centrala, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Inom Länsstyrelsen i Östergötlands uppdrag ingår förutom att förebygga
hedersrelaterat våld och förtryck också att förebygga och bekämpa
barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor.
Länsstyrelsen ska bland annat tillhandahålla stöd och information till
yrkesverksamma som kommer i kontakt med berörda grupper, stödja
myndigheter, övriga länsstyrelser och utveckla ett program för
våldsförebyggande arbete med föräldrar. 

Uppdraget till länsstyrelserna om att förebygga mäns våld mot kvinnor ska
bland annat resultera i förbättrade insatser till enskilda barn och vuxna med
stöd av sektorsövergripande regionala strategier och handlingsplaner.

https://www.regeringen.se/


Länsstyrelserna ska också främja samverkan mellan kommuner, landsting,
regionala myndigheter och det civila samhället i frågorna. På några platser i
landet ska Länsstyrelserna stödja utvecklingen av resurscentra för
våldsutsatta. 

Det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor ska också utvecklas,
och länsstyrelserna ska främja förebyggande insatser mot våld, inklusive våld
i ungas parrelationer.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Fler myndigheter ska omfattas av
kunskapslyftet för barnets
rättigheter
Publicerad 29 december 2017 Uppdaterad 29 december 2017

Regeringen har nu beslutat att utöka det pågående
kunskapslyftet för barnets rättigheter till att omfatta
ytterligare fyra myndigheter: Statens skolinspektion,
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM),
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) och
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Ökad kunskap bland statliga myndigheter, kommuner och landsting/regioner
är en viktig förutsättning för att barnkonventionen ska få genomslag i
praktiken, stärka genomslaget av barnets rättigheter och ge varje barn
möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

Barnombudsmannen (BO) har en central roll och har fått i uppdrag att
erbjuda stöd till de statliga myndigheterna, kommunerna och landstingen i
deras arbete med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i sina
respektive verksamheter. 

De myndigheter som nu ingår i arbetet har redan idag pågående arbeten med
barns rättigheter i sina verksamheter. Kunskapslyftet för barnets rättigheter
är en treårig satsning som pågår under 2017 - 2019 och omfattar statliga
myndigheter, kommuner och landsting.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Behoven hos barn med föräldrar i
fängelse ska kartläggas
Publicerad 29 december 2017 Uppdaterad 29 december 2017

Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att
kartlägga och analysera om samhällets insatser för barn
med frihetsberövade föräldrar svarar upp till barnens
behov.
Varje år är det ungefär 8 000 barn och ungdomar som har minst en förälder i
fängelse. Om frivård räknas in uppskattas det vara över 30 000 barn och
unga som berörs. Barnen och ungdomarna far ofta illa som en följd av
frihetsberövandet och den svåra livssituationen som familjen kan hamna i.
Att separeras från en förälder kan vara jobbigt och det är också mycket
skuld och skam som är knutet till att ha en familjemedlem i fängelse.

– Att samhället kan stödja och skapa trygghet för dessa barn och unga är
otroligt viktigt. I dag finns det en rad insatser som kan sättas in, men vi vet
inte om de svarar upp till barnens behov. Därför genomför vi den här
kartläggningen, för att systematiskt kunna ta reda på om förändringar
behöver göras, säger barnminister Åsa Regnér.

Socialstyrelsen ska utifrån resultatet också analysera om socialtjänsten har
behov av stöd och i så fall vad och i vilken form. Ett jämställdhetsperspektiv
ska särskilt beaktas i behovsbedömningen. 

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 14 december
2018.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Satsning på avgiftsfri simskola och
lovaktiviteter genomförs
Publicerad 28 december 2017 Uppdaterad 28 december 2017

Socialstyrelsen får nu i uppdrag att fördela medel till
kommuner för avgiftsfri simskola och lovaktiviteter för
barn. Socialstyrelsen ska totalt fördela 300 miljoner
kronor under 2018 till simskoleverksamhet för elever i
förskoleklass, och totalt 450 miljoner kronor för lov- och
sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6–15 år.
Satsningarna på simskola och lov- och sommarlovsaktiviteter är en del av
regeringens budget för 2018 som bygger på en överenskommelse med
Vänsterpartiet. 

Syftet med satsningarna är att ge barnen god vattenvana och förbättrade
förutsättningar för att i framtiden ta del av simundervisningen i skolan och
att barnen ska få möjlighet till en aktiv fritid, oavsett socioekonomisk
bakgrund.

– Vi vet att barn från socioekonomiskt svagare hem har sämre möjligheter till
en meningsfull fritid. Det kan i vissa fall inte bara leda till stillasittande och
en sämre hälsa, utan också till starka känslor av ensamhet. Barn ska ha rätt
till lek, aktivitet och samvaro, och det är därför den här satsningen är så
viktig, säger barnminister Åsa Regnér. 

Socialstyrelsen tar därmed över fördelningen av medel för
sommarlovsaktiviteter från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor. Socialstyrelsen får också i uppdrag att följa upp
satsningarna.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nya Jämställdhetsmyndighetens
första regleringsbrev
Publicerad 28 december 2017 Uppdaterad 28 december 2017

Regeringen har fattat beslut om nya
Jämställdhetsmyndighetens första regleringsbrev.
Myndigheten ska främja ett systematiskt, sammanhållet
och effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken
genom arbete med uppföljning, analys, samordning,
kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska
målen. Myndigheten öppnar den 1 januari 2018 och får
bland annat i uppdrag att främja arbetsmetoder för
våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i
hederskontext samt att samla och sprida kunskap om
sexuella trakasserier.

Uppdrag om sexuella trakasserier

Inom ramen för arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen ska
myndigheten samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Barns
och ungas situation ska särskilt belysas. Myndigheten ska i sitt arbete
inhämta synpunkter från Diskrimineringsombudsmannen och andra
relevanta myndigheter och organisationer. Uppdraget ska delredovisas senast
den 30 oktober 2018 och slutredovisas senast den 30 oktober 2019.

Uppdrag om mäns våld mot kvinnor

Myndigheten ska sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder
för våldsförebyggande arbete med unga män och pojkar i hederskontext.
Myndigheten ska som en del av metodutvecklingsarbetet anordna ett
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internationellt expertmöte på temat under 2018. Jämställdhetsmyndigheten
ska också sprida och utveckla metoder i våldsförebyggande arbete med barn
och unga, inklusive metoder för att förebygga våld i ungas nära parrelationer.
Uppdraget ska delredovisas senast den 31 december 2018 och slutredovisas
senast 31 december 2019.

Jämställdhetsmyndigheten får också i uppdrag att göra en första uppföljning
av arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns
våld mot kvinnor. Uppdraget ska rapporteras senast den 1 oktober 2019.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Jämställdhetsmyndigheten tar över Göteborgs universitets uppdrag om att
stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM),
inklusive universitet och högskolor (JiHU). En lägesrapport om JiM ska
lämnas till Regeringskansliet senast den 23 maj 2018 där
jämställdhetsperspektivet och resultatet av JiM-uppdraget i samtliga JiM-
myndigheters årsredovisningar för 2017 ska sammanfattas och analyseras.
För JiHU ska en lägesrapport lämnas till den 31 mars 2019 och en
slutredovisning den 31 mars 2020.

Främja ekonomisk jämställdhet och levnadsvillkor för
kvinnor med funktionsnedsättning

Myndigheten ska tillsammans med Myndigheten för delaktighet kartlägga
utmaningarna för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk
jämställdhet när det gäller kvinnor med funktionsnedsättning. Kartläggningen
ska belysa utvecklingsområden som kan bidra till att målet nås. Uppdraget
ska redovisas senast 15 april 2019.

Jämställdhetsmyndigheten kommer att ta över flera jämställdhetsuppdrag
från andra myndigheter.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lagförslag ska göra det lättare att
få hemtjänst
Publicerad 27 december 2017 Uppdaterad 27 december 2017

I ett lagförslag som regeringen nu lämnar till lagrådet
föreslås att kommunerna ska få erbjuda hemtjänst till
äldre utan föregående behovsprövning. Den nya lagen
ska stärka äldre personers självbestämmande,
delaktighet och medinflytande över hur deras insatser
utförs.
– Ofta är det äldre med anhöriga som själva bäst vet vilka insatser de är i
behov av. Med den nya bestämmelsen kan kommuner i högre grad fokusera
på kvalitet och nöjdhet, i stället för på inledande utredningsarbete, vilket
skapar en tryggare och bättre äldreomsorg, säger äldreminister Åsa Regnér.

Den nya lagen ska också bidra till att förebyggande insatser genom hemtjänst
blir tillgängliga tidigare än i dag, vilket kan minska eller skjuta upp behovet
av mer omfattande äldreomsorg. De nya bestämmelserna ska bli frivilliga för
kommunerna att tillämpa.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen delar ut 350
miljoner kronor för
habiliteringsersättning
Publicerad 27 december 2017

Nu får Socialstyrelsen i uppdrag att fördela de 350
miljoner kronor som ska skjutas till kommunernas
arbete med habiliteringsersättning. Tillskottet
aviserades i regeringens höstbudget och syftet är att
öka motivationen att delta i daglig verksamhet och
uppmuntra fler kommuner att införa
habiliteringsersättning.
Medlen ska fördelas utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) i kommunen, enligt den senaste statistik som Socialstyrelsen har.
Statsbidraget får användas av kommunerna för att införa eller höja en låg
dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS.

Habiliteringsersättning är en ersättning som ges till personer som deltar i
daglig verksamhet, som till exempel kan bestå av arbete med hantverk eller
praktik på arbetsplatser. Den dagliga verksamheten är en viktig del av
samhällsbygget som ska främja delaktighet i samhället och erbjuds personer
med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder men som inte arbetar
eller utbildar sig.

Ersättningsformen är frivillig för kommuner att betala ut, men cirka 88
procent av Sveriges kommuner har en habiliteringsersättning och regeringen
hoppas nu att de blir fler.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Martin Olauzon ska leda utredning
om funktionshinderspolitiken
Publicerad 21 december 2017 Uppdaterad 21 december 2017

Under torsdagen den 21 december fattade regeringen
beslut om att genom en utredning göra en översyn av
styrningen inom funktionshinderspolitiken. Utredare blir
Martin Olauzon.
Översynen ska resultera i konkreta förslag till utformning av ett stabilt och
långsiktigt styr- och uppföljningssystem av funktionshinderspolitiken med
utgångspunkt i det nya nationella målet och inriktningen för
funktionshinderspolitiken. Det nya nationella målet utgår från FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

– Personer med funktionsnedsättningars rättigheter och deltagande i
samhället är i slutändan en fråga om mänskliga rättigheter. Alla ska kunna ta
del av och påverka samhället och sina egna liv. För att utvecklingen ska gå
framåt behöver vi veta vilka åtgärder och vilken sorts styrning som har bäst
effekt, säger Åsa Regnér, ansvarig minister för funktionshinderspolitiken.

Martin Olauzon har sedan tidigare en lång erfarenhet av arbete med statliga
utredningar och är i dag verksam som särskild utredare i
Mottagandeutredningen. Som utredare ska Olauzon bland annat beskriva
tillämpningen av principen om universell utformning, föreslå resultatmål, se
över de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av
funktionshinderspolitiken och föreslå hur långsiktig uppföljning av målen bör
utformas. Martin Olauzon är engagerad inom funktionshindersområdet och
har tidigare varit ordförande för FUB - För barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning i Jämtlands län.

Arbetet med utredningen startar i februari 2018 och ska redovisas senast den
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31 januari 2019.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Information om sexuella
trakasserier ska spridas till
samtliga skolor
Publicerad 13 december 2017

Stiftelsen Allmänna Barnhuset får en halv miljon kronor
av regeringen för att sprida information och stödmaterial
om sexuella trakasserier till samtliga grundskolor och
gymnasieskolor. Beslutet fattades under onsdagen och
syftar till att stödja skolor i att fånga upp och arbeta med
frågor om sexuella övergrepp och trakasserier i
skolmiljö som bland annat uppmärksammats av
#MeToo-uppropet #tystiklassen.
Regeringen beviljade 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för ett
projekt som fokuserar på att öka kunskapen om barns utsatthet för sexuella
övergrepp hos både vuxna och barn. Materialet, som presenterades i
november i år, innefattar bland annat informationsfoldrar på flera språk och
webbsidan www.dagsattprataom.se, som lanserades redan 2015.

– Att barn och unga ofta är särskilt utsatta för övergrepp och har särskilt
svårt att anmäla har vi vetat länge. Skoluppropen som följt #MeToo-rörelsen
pekar ytterligare ut den här problematiken, och den här satsningen är
ytterligare ett steg för att stärka skyddet och tryggheten kring barn och unga,
säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Stödmaterialet ska också spridas till utbildningsnämnder, specialpedagogiska
skolor och Statens institutionsstyrelses skolverksamheter.

Handledningen utgår från webbplatsen dagsattprataom.se och finns för gratis
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nedladdning. Broschyren Bra att veta om sexuella övergrepp finns på lätt
svenska, engelska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja. På webbsidan finns
filmer för barn och föräldrar på lätt svenska, engelska, arabiska, somaliska
och dari.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Socialstyrelsen
presenterar regeringsuppdrag
gällande konsekvensanalys av
assistansdomar
Publicerad 12 december 2017 Uppdaterad 12 december 2017

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att
utreda konsekvenserna för personer med
assistansersättning av de domar från Högsta
förvaltningsdomstolen som rör det så kallade femte
grundläggande behovet. Socialstyrelsen har särskilt
tittat på hur domarna påverkat kommunernas
beviljanden av insatser enligt LSS.

Tid: 12 december 2017 kl. 14.30
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Vid presskonferensen närvarar Hanna Jarvad, jurist och ansvarig
projektledare för Socialstyrelsens utredning, Karin Flyckt, sakkunnig och
samordnare av funktionshindersfrågor vid Socialstyrelsen, Mariana Näslund
Blixt, enhetschef på Socialstyrelsens rättsavdelning och Madeleine Harby
Samuelsson, statssekreterare till statsrådet Åsa Regnér med ansvar för
funktionshinderspolitiken.

Pressträffen webbsänds. Välkomna!

Senast den 15 december ska Inspektionen för socialförsäkring (ISF) och
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Försäkringskassan presentera ytterligare två regeringsuppdrag gällande LSS
och personlig assistans.

Resterande två uppdrag rör:

• En analys av assistansmarknaden, där Inspektionen för socialförsäkring
(ISF) ska genomföra en kartläggning och analys av marknaden för anordnare
med tillstånd att bedriva personlig assistans. ISF ska bland annat kartlägga
och analysera marknadens aktörer, deras lönsamhet, spridningen i lönsamhet
samt brister i marknads- och konkurrensförhållande.

ISF ska återrapportera uppdraget till Regeringskansliet senast den 15
december 2017.

• Konsekvensanalys avseende domar där Försäkringskassan ska utreda
konsekvenserna för flickor, pojkar, kvinnor och män med assistansersättning
av de domar från Högsta förvaltningsdomstolen som rör det så kallade femte
grundläggande behovet. Behovet innebär "annan hjälp som förutsätter
ingående kunskaper om den funktionshindrade".

Försäkringskassans analys ska även omfatta skäl för avslag, indragningar och
avslut av assistansersättningen.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Åsa Regnér deltar
i #MeToo-debatt i riksdagen och
träffar representanter för #MeToo-
uppropen i Rosenbad
Publicerad 10 december 2017 Uppdaterad 10 december 2017

Måndag den 11 december deltar jämställdhetsminister
Åsa Regnér i en riksdagsdebatt med anledning av
#MeToo. Under eftermiddagen träffar Regnér
representanter för #MeToo-uppropen på Rosenbad.
Jämställdhetsministern finns tillgänglig för kommentarer
i samband med båda händelserna.
På plats i Rosenbad deltar bland flera andra journalistuppropet #deadline,
juristuppropet #medvilkenrätt och skådespelaruppropet #tystnadtagning.
Tillsammans med jämställdhetsministern kommer uppropen diskutera
konkreta åtgärder för att öka jämställdheten i Sverige, hur tystnadskultur kan
motverkas och hur #MeToo-rörelsens berättelser kan förvaltas och tas
vidare.

Program:

09.00-10.40

Riksdagsdebatt om #MeToo

10:40-11.00

Tid för media utanför Riksdagens kammare
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13.30-15.30

Dialogmöte med #MeToo-upprop på Rosenbad

Media är välkomna att delta under delar av mötet. För mer information
vänligen kontakta pressekreterare. Välkomna!



Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet

Pressinbjudan: Ylva Johansson
och Åsa Regnér träffar
arbetsmarknadens parter med
anledning av #MeToo
Publicerad 07 december 2017 Uppdaterad 07 december 2017

Imorgon, fredag, är arbetsmarknadsminister Ylva
Johansson och jämställdhetsminister Åsa Regnér
tillgängliga för kommentarer efter mötet med
arbetsmarknadens parter LO, TCO, Saco, SKL, Svenskt
Näringsliv samt Arbetsgivarverket med anledning av
#MeToo. Arbetsmiljöverket och
Diskrimineringsombudsmannen deltar också på mötet.

Tid: 8 december 2017 kl. 15.15 till kl. 15.45
Plats: Strömsalen, Rosenbad.

Under de senaste veckorna har kvinnors erfarenheter av övergrepp och
sexuella trakasserier kommit upp till ytan. Berättelserna har tidigare ofta
tystats ned eller förtigits, och påfallande ofta utspelar sig trakasserierna och
övergreppen i arbetslivet. I bransch efter bransch har kvinnor vittnat om
kränkande och diskriminerande beteenden som både påverkat kvinnors
yrkesliv och karriärer negativt. Flera vittnesmål har också tydliggjort att det
ofta finns en koppling mellan arbetsvillkor och utsattheten för sexuella
trakasserier och övergrepp.

Med anledning av vittnesmålen och berättelserna som spridits genom

https://www.regeringen.se/


#MeToo har arbetsmarknadsministern och jämställdhetsministern bjudit in
arbetsmarknadens parter till ett samtal. Syftet med mötet är att diskutera
tillgängliga verktyg, samverkan och hur arbetet mot sexuella trakasserier kan
förstärkas genom arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna.

Tid: Fredag 8 december, klockan 15.15.
Insläpp från 14:45, Kopparporten.
Plats: Strömsalen, Rosenbad. Ta med presslegitimation.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nu får Barnombudsmannen
skyldighet att anmäla om barn far
illa
Publicerad 07 december 2017 Uppdaterad 07 december 2017

Tidigare har Barnombudsmannens
anmälningsskyldighet till socialtjänsten i fall då barn far
illa skiljt sig från andra myndigheters ansvar. Under
torsdagen fattade regeringen det sista beslutet för att
samma skyldighet ska gälla för Barnombudsmannen
som för andra myndigheter som i sin verksamhet har
kontakt med barn. Lagändringarna ska träda i kraft 1
januari 2018.
Barnombudsmannens kontakter med barn och unga har ökat genom åren.
Genom dessa kontakter får Barnombudsmannen allt oftare information om
missförhållanden som borde anmälas till socialnämnden. Syftet med
lagändringen är att ytterligare stärka skyddet kring barn och unga i utsatta
situationer.

– Samhället behöver göra allt vi kan för att skydda barn och unga och
framförallt agera så fort vi hör att någonting står fel. Det blir inte minst
tydligt efter uppropet kring sexuella trakasserier och övergrepp i skolmiljö.
Skolan har redan anmälningsskyldighet. Samma skyldighet bör också gälla
Barnombudsmannen, som ofta har kontakt med barn i svåra situationer,
säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Ändringen innebär att Barnombudsmannen alltid ska anmäla till socialnämnd
när myndigheten antingen har kännedom om eller misstänker att ett barn illa.
Det nuvarande kravet på en förhandsbedömning tas bort.
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I vissa fall orosanmälningarna som inkommer till Barnombudsmannen även
innehållit kritik mot socialnämnden eller ett boende. Det är därför
regeringens mening att ett barn sällan är hjälpt av att Barnombudsmannen
enbart gör en anmälan till socialnämnden. En anmälan till tillsynsmyndighet
kan då vara mer ändamålsenlig, i vart fall som komplement till en anmälan
till socialnämnden. Regering vill att Barnombudsmannen får möjlighet att
lämna uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som kan vara av
betydelse för tillsynsmyndighetens arbete.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Habiliteringsersättningen ses över
av LSS-utredningen
Publicerad 07 december 2017 Uppdaterad 07 december 2017

Under torsdagen gav regeringen LSS-utredningen ett
tilläggsdirektiv om att se över frågan om
habiliteringsersättning – den ersättning som kommuner
kan ge personer med funktionsnedsättningar för att
uppmuntra till deltagande i daglig verksamhet.
Utredningen ska vid behov lämna lagstiftningsförslag i
syfte att säkerställa en likformig utformning av
habiliteringsersättning i kommunerna.
Regeringen aviserade i höstbudgeten att tilläggsdirektivet skulle ges samtidigt
som man sköt till 350 miljoner kronor till kommunerna för
habiliteringsersättningen. Syftet är att uppmuntra fler kommuner till att
stimulera till deltagande i daglig verksamhet, som kan vara i form av till
exempel olika sorters hantverk eller praktik på arbetsplatser. I dag är
systemet frivilligt och ca 88 procent av kommunerna har
habiliteringsersättning.

– Att ha en sysselsättning och kunna känna sig delaktig i samhället är viktigt
för både hälsa och självkänsla. Habiliteringsersättningen är ett bra system för
att uppmuntra detta och regeringen vill nu att LSS-utredningen ser över
frågan om habiliteringsersättning så att ersättningsformen kan nå fler, säger
Åsa Regnér, ansvarig minister för funktionshinderspolitiken.

Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget som ska främja
delaktighet i samhället och erbjuds personer med funktionsnedsättning som
är i yrkesverksam ålder men som inte arbetar eller utbildar sig.
Habiliteringsersättningen finns till för att uppmuntra till deltagande i den
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dagliga verksamheten.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Prins Daniel och
barnminister Åsa Regnér träffar
barn, unga och föräldrar i
Skarpnäck
Publicerad 04 december 2017

Onsdagen den 6 december är H.K.H. Prins Daniel och
barnminister Åsa Regnér i Skarpnäck för att träffa barn,
unga och föräldrar. I programmet ingår bland annat ett
besök på förskolan Långe Erik och en presentation av
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning av
Skarpnäcksmodellen – en modell för tidiga insatser i
samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst.

Tid: 6 december 2017 kl. 11.15 till kl. 12.30
Plats: Förskolan Långe Erik, Kärrtorpsvägen 7A

Program för media:

11.15 Prins Daniel och barnminister Åsa Regnér besöker förskolan Långe
Erik.
Adress: Kärrtorpsvägen 7A
Media är välkomna att delta för att fotografera.

11.30 Information om Skarpnäcksmodellen. Dialog med medarbetare i
socialtjänst, förskola och skola kring modellens nya möjligheter för barn och
unga på förskolan Långe Erik.
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Media är välkomna att närvara under besöket.

12.00 Mediatid för barnminister Åsa Regnér på förskolan Långe Erik.

För anmälan vänligen kontakta:
Stefan Lundh, kommunikatör, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Telefon: 08-508 15 054
E-post: stefan.lundh@stockholm.se



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ytterligare 40 miljoner till Statens
institutionsstyrelse
Publicerad 01 december 2017 Uppdaterad 01 december 2017

Regeringen har idag fattat beslut om att tillföra Statens
institutionsstyrelse (SiS) ytterligare 40 miljoner för år
2017. Det är en del i en flerårig satsning på totalt 900
miljoner under perioden 2017 – 2021. Satsningen syftar
till att ge SiS förutsättningar att möta behovet av
vårdplatser.
– Socialtjänsten utgör det yttersta skyddsnätet i vårt samhälle. Placering vid
SiS görs vid väldigt stora vårdbehov, ofta vid akuta situationer, och det är
därför viktigt att det finns tillräcklig kapacitet. För att säkra tillgången till
vårdplatser inom Statens institutionsstyrelse gör regeringen en stor och
flerårigsatsning för att möta efterfrågan, säger Åsa Regnér, ansvarig minister.

Under de senaste åren har det varit stor efterfrågan på platser hos Statens
institutionsstyrelse som bedriver individuellt anpassad tvångsvård med stöd
av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och även
missbruksvård för vuxna med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM).
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen redovisar nationell
kartläggning av hemlöshet och
utestängning från
bostadsmarknaden
Publicerad 30 november 2017

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen
genomfört en nationell kartläggning av hemlöshetens
omfattning och karaktär år 2017. Kartläggningen
redovisas idag den 30 november 2017. Omfattningen
av hemlösa barnfamiljer samt av barn och ungdomar
som lever under hemlösa förhållanden utanför familjen
av olika skäl ska framgå av kartläggningen.
Socialstyrelsen har på eget initiativ även tagit fram ett stödmaterial för
socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar som presenteras
samma dag.

– Hemlöshet är ett allvarligt samhällsproblem. Vi ser att den akuta
hemlösheten ökat. Frågan ägs av kommunerna, men regeringen vill
säkerställa att kommunerna mer aktivt kan arbeta för att motverka den akuta
hemlösheten, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen satsar därför 25 miljoner kronor årligen 2018–2021, i riktat
statsbidrag till kommuner med många hemlösa kvinnor och män.
Många satsningar som den här regeringen redan har presenterat, som att fler
billiga bostäder ska byggas är långsiktiga lösningar. Regeringen genomför nu
den största bostadspolitiska satsningen på länge.
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– Det handlar också om att stärka dem som har minst marginaler i samhället
och som löper störst risk att hamna utanför bostadsmarknaden. Vi sänker
skatten för de pensionärer som har det sämst ställt, att förbättra situationen
för familjer med låg ekonomisk standard är en prioriterad uppgift för mig, där
bl.a. den ekonomiska familjepolitiken och arbetsmarknads- och
utbildningspolitiken står i fokus. På så sätt arbetar vi också förebyggande
mot hemlöshet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Socialtjänsten har en viktig roll när det gäller insatser för att förebygga
avhysningar och ge stöd till kvinnor och män som befinner sig i en utsatt
situation. Samtidigt med hemlöshets kartläggning presenterar Socialstyrelsen
ett stöd för socialtjänsten i deras arbete med att förebygga avhysningar.
Hemlöshet är ett komplext problem och kräver insatser från många
samhällsaktörer.



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Socialdepartementet

Nationell samling mot
hedersrelaterat våld och förtryck
Publicerad 30 november 2017

Regeringen arrangerar tillsammans med Länsstyrelsen
Östergötland en gemensam konferens om
hedersrelaterat våld och förtryck den 30 november kl.
14-16 i Rosenbad.
Vid konferensen ges presentationer kring regeringens nya satsning för att
förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck samt
presentationer av pågående arbete inom myndigheter. Fokus för konferensen
ligger på arbetet mot barnäktenskap, brott med hedersmotiv och på
kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck.

Jämställdhetsminister Åsa Regner inleder konferensen och moderator är
Dilsa Demirbag-Sten. Tillträdande generaldirektör för den nya
Jämställdhetsmyndigheten Lena Ag håller ett anförande.

Deltagarna på konferensen kommer att presentera utifrån nya rapporter och
pågående utvecklingsarbete kopplat till regeringens nya satsning för att
förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Programmet avslutas med ett anförande av justitie- och inrikesminister
Morgan Johansson och därefter blir det frågestund med båda ministrar.
Konferensen vänder sig till representanter från myndigheter och
civilsamhälle samt yrkesverksamma inom kommuner och landsting och
webbsänds via regeringen.se.

Följ konferensen på regeringen.se

Deltagare är Barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér; justitie- och
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inrikesminister Morgan Johansson; Lena Ag, tillträdande generaldirektör för
Jämställdhetsmyndigheten; Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen
Östergötland; Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap
tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv; Socialstyrelsen;
Utrikesdepartementet; Migrationsverket; Polismyndigheten; Göteborgs stad.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Höjning av riksnormen i
försörjningsstödet gynnar
barnfamiljer
Publicerad 30 november 2017

Idag har regeringen fastställt riksnormen i
försörjningsstödet för 2018 och höjer samtliga poster
med 1,6 procent. För familjer med barn höjs därmed
riksnormen mer än vad enbart inflationen motiverar.
För exempelvis en ensamstående förälder med två barn blir den totala
höjningen 570 kronor per månad. För en ensamstående utan barn innebär det
en höjning med 70 kronor per månad.

– Regeringens ambition är att minska de ekonomiska klyftorna mellan
barnfamiljer. Att även barnfamiljer som har försörjningsstöd får ta del av den
kommande barnbidragshöjningen är ett viktigt steg i den riktningen, säger
barnminister Åsa Regnér.

Därutöver höjs normen med 200 kronor per månad för barn upp till 18 och
även för ungdomar 19–20 år som går i gymnasiet.

Om antalet biståndsberättigade är desamma nästa år kommer ca 67 000
hushåll med ca 140 000–150 000 barn att ta del av höjningen.

Riksnormen ingår i försörjningsstödet och anger skäliga kostnader för
löpande basutgifter. Beloppen i riksnormen anges för barn i olika åldrar och
för ungdomar 19–20 år som går i gymnasier och för ensamstående och
sammanboende vuxna. Riksnormen anger ett minimibelopp och gäller för
alla kommuner. Regeringen fastställer riksnormen årligen med utgångspunkt
från officiella pris- och konsumtionsundersökningar.
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Förändringen träder i kraft 1 januari 2018.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regnér tar emot rapport från
Socialstyrelsen om barn som
kommer till Sverige och som
uppges vara gifta
Publicerad 29 november 2017 Uppdaterad 30 november 2017

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram
en rapport om hur socialtjänsten hanterar ärenden som
rör barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta.
Rapporten, som lämnas till regeringen idag, innehåller
en analys av socialtjänstens handläggning i ärenden
som rör ensamkommande barn och barn som kommer
till Sverige med vårdnadshavare och som uppges vara
gifta.
– Barn i Sverige ska inte vara gifta, betraktas som gifta eller behandlas som
gifta. Barnäktenskap är ett sätt att begränsa flickors sexualitet och frihet.
Jämställdhet ska gälla alla, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Rapporten kommer i sig utgöra vägledning för socialtjänsten om
handläggningen av dessa ärenden, Socialstyrelsen kommer också ta fram
målgruppsanpassat metodstöd till socialtjänsten i dessa frågor.

– Socialstyrelsens vägledning ska leda till ett mer likvärdigt bemötande och
att de här barnen, oftast flickor, ges möjlighet att leva ett liv utifrån de
rättigheter man har som barn i Sverige, säger jämställdhetsminister Åsa
Regnér.

Utöver det kommer Socialstyrelsen ta fram information till barn, makar,
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föräldrar samt andra närstående med information om gällande lagar och
praxis i Sverige såsom förbud mot barn- och tvångsäktenskap, barnets
rättigheter, socialtjänstens uppdrag samt rätten till stöd och skydd. Den
förstärkta vägledningen och informationen till barn planeras publiceras i
mars nästa år.

– Regeringen har också en pågående utredning som ser över hur skyddet kan
stärkas mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv.
Den del av utredningen som gäller erkännande av utländska barnäktenskap
ska redovisas senast den 6 december i ett delbetänkande till
Justitiedepartementet, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Socialstyrelsen
presenterar uppdrag gällande
kartläggning av kommunernas
stöd att genomföra egenvård
Publicerad 29 november 2017 Uppdaterad 29 november 2017

Tid: 1 december 2017 kl. 10.00
Plats: Socialdepartementet, Fredsgatan 8

Socialstyrelsen kommer att redogöra för sitt uppdrag angående kartläggning
av vilket stöd som lämnas av kommuner till personer med
funktionsnedsättningar som har behov av hjälp med genomförande av så
kallade egenvårdsinsatser. I regeringsuppdraget ingår även att undersöka i
vilken utsträckning kommuner samverkar med landstingen i frågor som rör
egenvård för denna målgrupp.

Vid presskonferensen närvarar Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av
funktionshindersfrågor vid Socialstyrelsen, Eva Wallin, enhetschef vid
Socialstyrelsen samt Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare till
statsrådet Åsa Regnér med ansvar för funktionshinderspolitiken.

Senast den 15 december ska Inspektionen för socialförsäkring (ISF),
Försäkringskassan och Socialstyrelsen presentera tre regeringsuppdrag
gällande LSS och personlig assistans.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Handlingsplan mot kvinnlig
könsstympning
Publicerad 23 november 2017

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram
förslag som ska ingå i en handlingsplan mot
könsstympning av flickor och kvinnor. Uppdraget är en
del av regeringens arbete med att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Könsstympning är förbjudet enligt lag och straffbart i Sverige. Det händer
dock att kvinnor i drabbade grupper har utsatts för könsstympning innan de
kommit till Sverige.

I Socialstyrelsens uppdrag ingår att göra en inventering av pågående insatser
inom området och se över vilka stödbehov som finns hos flickor och kvinnor
som är i riskzonen för könsstympning eller har blivit könsstympade, hos
anhöriga och bland berörda yrkesgrupper. Socialstyrelsen får i uppdrag att ta
fram förslag inom områdena socialtjänst, elevhälsa samt hälso- och sjukvård
som ska ingå i en handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor.

– Att utsätta kvinnor och unga flickor för könsstympning är fruktansvärt och
att bekämpa det är en viktig del av arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Det
förebyggande och förhindrande arbetet måste täcka in alla former av våld
och kränkningar, och nå alla grupper i samhället. Därför behöver vi en
särskild handlingsplan mot just könsstympning, säger barn- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

– Det är rent horribelt och nästan omöjligt att förstå att någon kan utsätta
kvinnor och flickor i Sverige för könsstympning. Det är en oerhörd
kränkning och vi måste göra vårt yttersta för att se till att den som utsatts får
den hjälp och det stöd den behöver. Det uppdraget som Socialstyrelsen nu
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får är en viktig del i det arbetet, säger socialminister Annika Strandhäll

Regeringen planerar också att involvera andra myndigheter och aktörer för
andra delar i handlingsplanen. Socialstyrelsens uppdrag ska redovisas den 30
mars 2018.



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Socialdepartementet

Morgan Johansson och Åsa
Regnér bjuder in
myndighetschefer för att diskutera
sexuella trakasserier
Publicerad 22 november 2017

Torsdag den 23 november träffar justitie- och
inrikesminister Morgan Johansson och
jämställdhetsminister Åsa Regnér generaldirektörerna
för Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och
Brå för att diskutera sexualbrott, sexuella trakasserier
och arbetsmiljö med anledning av #MeToo och
juristuppropet #medvilkenrätt.
Mötet kommer äga rum på Justitiedepartementet. Vid mötet kommer också
Brå föredra resultaten kring sexualbrott från den senaste nationella
trygghetsundersökningen.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér till Bryssel för
konferens om kvinnors rättigheter
Publicerad 20 november 2017 Uppdaterad 20 november 2017

Måndag den 20 november deltar jämställdhetsminister
Åsa Regnér på det årliga kollokviet om grundläggande
rättigheter i Bryssel. Det är EU-kommissionens vice
ordförande Frans Timmersmans som bjudit in berörda
ministrar från EU:s medlemsstater till konferensen som i
år har temat kvinnors rättigheter i en turbulent tid. Även
representanter från civilsamhället, akademin och
internationella organisationer kommer att delta i
diskussionerna. Vid konferensen kommer också
jämställdhet som en motor för rättvisa jobb och tillväxt
att diskuteras, som var en del av temat vid det sociala
toppmötet i Göteborg.
– Jämställdhetsarbetet i EU behöver stärkas upp för att utvecklingen ska gå
framåt i en snabbare takt. Det är viktigt för såväl kvinnor som för män, men
också för den europeiska ekonomin och arbetsmarknaden i sin helhet. Vi ser
hur #MeToo fortfarande är ett aktuellt ämne, och allt fler berättelser om
kvinnors vardag på arbetsplatser delas. Dessa destruktiva strukturer måste
brytas nu, och det vill jag diskutera på plats här i Bryssel, säger
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Konferensen kommer framförallt att avhandla kvinnors rättigheter i en värld
där populism och extremism är på frammarsch. Syftet är att sätta kvinnors
och flickors situation i en bredare kontext kring social rättvisa och mänskliga
rättigheter.
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Mötet blir också ett tillfälle att följa upp diskussionerna som fördes på
konferensen How Gender Equality can Contribute to Fair Jobs and
Growth, #EqualityWorks17,  som Åsa Regnér stod värd för tidigare i
november i Göteborg. 

Åsa Regnér kommer även ha bilaterala möten med jämställdhetsfokus med
kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans och Tysklands
familjeminister Katarina Barley.

Åsa Regnér finns tillgänglig för intervjuer under dagen. Kontakta
pressekreterare Sami Mashial.

 



Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet,
Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet,
Utrikesdepartementet

Åtta ministrar till socialt toppmöte i
Göteborg
Publicerad 15 november 2017

Statsministern har tillsammans med EU-kommissionens
ordförande Jean-Claude Juncker bjudit in till det sociala
toppmötet om Rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg
fredagen den 17:e november. Stats- och
regeringschefer samt andra ministrar från hela EU
kommer att finnas på plats. Från Sveriges regering
deltar utöver statsministern: Ylva Johansson, Annika
Strandhäll, Gustav Fridolin, Åsa Regnér, Ann Linde,
Mikael Damberg samt Anna Ekström.
Utöver den svenska regeringen, företrädare från EU-kommissionen och EU-
länderna, kommer drygt 30 olika organisationer och aktörer för att delta på
toppmötet för rättvisa villkor och tillväxt i Göteborg den 17 november 2017.

Samtliga statsråd kommer att finnas tillgängliga för media under toppmötet,
kontakta respektive pressekreterare.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nya åtgärder inom den statliga
assistansersättningen
Publicerad 14 november 2017

Under en pressträff i dag, tisdag, presenterade
ansvarigt statsråd för funktionshinderspolitiken Åsa
Regnér en rad åtgärder för den statliga
assistansersättningen. Bland annat ska den tidigare
tillämpningen av väntetid och beredskap återställas och
tvåårsomprövningarna tillfälligt stoppas.

Återställa väntetid, beredskap och tid mellan insatser

Lagförslag med innebörd att tidigare tillämpning av väntetid och beredskap
återställs. Ikraftträdande föreslås under våren.

Försäkringskassans tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens dom från 13
juni (HFD 2017 ref. 27) innebär att assistansberättigade inte längre kan
beviljas assistans för väntetid och beredskap mellan hjälpinsatserna. Ca 6000
assistansberättigade beräknas få ett minskat antal timmar och personer som
söker assistans för första gången kan inte få assistans för väntetid och
beredskap. Konsekvenserna för den enskilde är att assistansen i praktiken
inte kommer att kunna bidra på samma sätt till ett självständigt liv med
arbete, föräldraskap, eget boende och aktiv fritid. Med lagförslaget som
regeringen nu presenterar kommer assistans liksom tidigare att kunna lämnas
under dygnsvila i form av väntetid och beredskap, samt under tid mellan
insatser. Lagen behöver förtydligas så att denna tid bedöms på samma sätt
som tidigare. Lagstiftningen innebär ingen utvidgning jämfört med tidigare
praxis utan bara att tidigare ordning återställs.

Stoppa tvåårsomprövningarna
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Tillfällig lagändring med innebörd att Försäkringskassan inte ska göra
tvåårsomprövningar. Ikraftträdande föreslås under våren.

De senaste årens utveckling av praxis inom assistansen får sitt största
genomslag i samband med de tvåårsomprövningar som Försäkringskassan
gör. Dessa prövningar görs bland annat för att följa upp om det sedan
föregående prövning har tillkommit författningar, rättspraxis eller annan
normering som påverkar rätten till assistansersättning. Enskilda som har
beviljats assistans och som berörs av ny praxis pga. HFD-domar kan få en
minskning av antalet timmar eller helt indragen assistans på grund av att det
grundläggande hjälpbehovet inte längre bedöms uppgå till 20 timmar per
vecka. För att dämpa påverkan av den snabba praxisförändringen och
förhindra att ytterligare ny praxis får genomslag innan LSS-utredningen har
kommit till sina slutsatser, föreslås att tvåårsomprövningarna tillfälligt
stoppas. Kommunerna får därmed också ett större utrymme att ta sitt fulla
ansvar för de medborgare som inte längre har rätt till assistans från
Försäkringskassan. Lagändringen är tillfällig, frågan om
tvåårsomprövningarna hanteras i samband med att utredningen tas om hand
och regeringen tar fram en framtida inriktning.

Säkerställa att ingen faller mellan stolarna

Lagförslag. Till kommunens uppgift hör redan idag att fortlöpande följa upp
vilka som omfattas av LSS och att verka för att de som tillhör personkretsen
får sina behov tillgodosedda. För att säkerställa att personer som får beslut
om avslag eller indrag av statlig assistansersättning får information om
rättigheterna enligt LSS föreslås att kommunerna blir skyldiga att informera
personer som får sådana beslut från Försäkringskassan om detta.

Ikraftträdande föreslås 1 juli 2018.

Det högre timbeloppet

Lagförslag med innebörd att återställa tidigare möjlighet för enskilda som har
beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp än schablonbeloppet,
att få täckning för sina kostnader även då kostnaderna varierar mer över tid.
Ikraftträdande föreslås 1 juli 2018. Ca 10 procent av de assistansberättigade
har beviljats ett högre belopp än schablonbeloppet.

När Försäkringskassan den 1 oktober 2016 övergick till att betala ut
assistansersättning i efterskott innebar det minskad flexibilitet för enskilda



som har beviljats ett högre timbelopp än schablonbeloppet. För att korrigera
för detta föreslår regeringen att Försäkringskassan ska göra en slutlig
avstämning efter utgången av den tidsperiod för vilken det högre beloppet
har beviljats.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Åsa Regnér
presenterar åtgärdspaket kring
LSS
Publicerad 14 november 2017

I dag, tisdag den 14 november, klockan 12.30 kommer
ansvarigt statsråd för funktionshinderspolitiken Åsa
Regnér presentera nyheter kring den statliga
assistansersättningen under en pressträff på
Rosenbad.

Tid: 14 november 2017 kl. 12.30
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Tid: tisdag 14 november klockan 12.30
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Presslegitimation krävs. Insläpp från klockan 12.00.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bok till barn om våld i nära
relationer ska spridas till fler
Publicerad 09 november 2017 Uppdaterad 10 november 2017

Barn ska känna till sina egna rättigheter och våga
berätta för vuxna när de drabbas av våld eller
övergrepp. Det var utgångspunkten när
Brottsoffermyndigheten och Barnombudsmannen i ett
regeringsuppdrag tog fram boken Liten tillsammans
med författaren och illustratören Stina Wirsén. Nu ska
boken översättas till engelska. Dessutom ska boken
spridas till fler barn tillsammans med ett
handledningsmaterial, Liten och trygg.
Det är regeringen som under torsdagen beslutat om att ge uppdraget till
Brottsoffermyndigheten. Genom uppdraget ska boken Liten och den
tillhörande handledningen på hemsidan www.jagvillveta.se nu också nå barn
i grundskolans lägre årskurser och särskolan.

– Sverige ska vara världens bästa land för barn att växa upp i. I det ingår att
alla barn ska vara trygga från våld, kränkningar och övergrepp.
Förebyggande arbete för att förhindra mäns våld mot kvinnor måste påbörjas
tidigt och nå unga och andra utsatta grupper. Det betyder också att barn
själva ska ha kunskap om sina rättigheter. På så sätt kan vi se till att fler barn
vågar säga ifrån, och berätta för vuxna i sin närhet när och om de utsätts för
brott, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Handledningsmaterialet Liten och trygg riktar sig till skolpersonal. Det har
särskilt fokus på flickor och pojkars rätt till kroppslig integritet och ger
kunskap om fysiskt, psykiskt samt sexuellt våld. Liten och trygg ger också
information om hedersrelaterat våld och förtryck som kan drabba små barn.
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Den engelska översättningen av Liten kommer att spridas till en
internationell målgrupp genom högnivåkonferensen Agenda 2030 for
Children: End Violence Solutions Summit som hålls i Stockholm i februari.
Konferensen arrangeras inom ramen för det Globala partnerskapet mot våld
mot barn.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Barnombudsmannens ansvar
inom ramen för
jämställdhetspolitiken förtydligas
Publicerad 09 november 2017

Regeringen beslutade under torsdagen att förtydliga
Barnombudsmannens ansvar inom ramen för
jämställdhetspolitiken.
I beslutet betonar regeringen vikten av att Barnombudsmannen i sitt arbete
med att utvärdera myndigheters, kommuners och landstings arbete med FN:s
barnkonvention uppmärksammar eventuella skillnader i villkor och
förhållanden mellan flickor, pojkar och barn som definierar sig på andra sätt.

– I sin roll ansvarar Barnombudsmannen över flera viktiga frågor som berör
barns rättigheter och levnadsvillkor. Med det här beslutet vill vi
uppmärksamma vikten av att Barnombudsmannen belyser
jämställdhetsaspekter i sitt arbete, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Beslutet, som görs genom en ändring i Barnombudsmannens instruktion,
tydliggör att myndigheten är en av de myndigheter som har en strategisk roll
i genomförandet av jämställdhetspolitiken. Ändringen i instruktionen innebär
även möjligheten att ha en ställföreträdare för barnombudsmannen.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Ministerkonferens
om hur jämställdhet kan bidra till
rättvisa jobb och tillväxt
Publicerad 07 november 2017 Uppdaterad 07 november 2017

Onsdag den 8 november är media välkomna att delta
under inledningen och efterföljande presskonferens
under #EqualityWorks17 på Gothia Towers i Göteborg.
På plats kommer jämställdhetsminister Åsa Regnér,
Frankrikes jämställdhetsminister Marlène Schiappa och
Estlands arbetsmarknads- och hälsominister Jevgeni
Ossinovski sammanfatta konferensens huvudpunkter
som senare kommer lyftas på toppmötet Social Summit
17 november där Europeiska kommissionens
ordförande Jean-Claude Juncker och statsminister
Stefan Löfven står som värdar.

Tid: 8 november 2017 kl. 12.45 till kl. 13.30
Plats: Rum: Horizon. Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg

Presskonferensen hålls på engelska

#EqualityWorks17

Ett genusperspektiv är viktigt för att uppnå välfungerande och rättvisa
arbetsmarknader, hållbara sociala trygghetssystem och inkluderande tillväxt.
Syftet med #EqualityWorks17 är att ta fram slutsatser om jämställdhet i
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relation till arbetsmarknaden som sedan kommer integreras i diskussionerna
under det sociala toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt senare i november.

#EqualityWorks17 kommer att samla ett antal av EU:s
jämställdhetsministrar, företrädare för EU-institutionerna, arbetsmarknadens
parter, det civila samhället och forskare som är verksamma inom området.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Ministerkonferens
om hur jämställdhet kan bidra till
rättvisa jobb och tillväxt
Publicerad 03 november 2017 Uppdaterad 03 november 2017

Onsdag den 8 november är media välkomna att delta
under inledningen och efterföljande presskonferens
under #EqualityWorks17 på Gothia Towers i Göteborg.
På plats kommer företrädare för de kommande EU–
ordförandeskapen diskutera jämställdhet i förhållande
till arbetsmarknaden, #MeToo-kampanjen och den
generella utvecklingen på jämställdhetsområdet i EU
baserat på EIGE:s jämställdhetsindex som släpptes i
oktober. Värd för konferensen är jämställdhetsminister
Åsa Regnér.

Tid: 8 november 2017 kl. 12.45 till kl. 13.30
Plats: Rum: Horizon. Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg.

Frågorna som diskuteras vid # EqualityWorks17 kommer bidra till det
kommande sociala toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17
november där Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker
och Sveriges statsminister Stefan Löfvén står som värdar.

8 november, klockan 12.45–13.30
Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg
Rum: Horizon
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Jämställdhetsminister Åsa Regnér, Frankrikes jämställdhetsminister Marlène
Schiappa och Estlands hälsominister Jevgeni Ossinovski kommer att
presentera sina slutsatser från konferensens första sessioner.

Presskonferensen hålls på engelska.

#EqualityWorks17

Ett genusperspektiv är viktigt för att uppnå välfungerande och rättvisa
arbetsmarknader, hållbara sociala trygghetssystem och inkluderande tillväxt.
Syftet med #EqualityWorks17 är att ta fram slutsatser om jämställdhet i
relation till arbetsmarknaden som sedan kommer integreras i diskussionerna
under det sociala toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt senare i november.

#EqualityWorks17 kommer att samla ett antal av EU:s
jämställdhetsministrar, företrädare för EU-institutionerna, arbetsmarknadens
parter, det civila samhället och forskare som är verksamma inom området.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringssatsning har gett
tusentals fler anställda i
äldreomsorgen
Publicerad 01 november 2017 Uppdaterad 01 november 2017

I dag, onsdag, presenterar Socialstyrelsen sin
utvärdering av regeringens bemanningsmiljarder för
2016. Utvärderingen visar att satsningen gett över 5000
fler årsarbetskrafter i äldreomsorgen. Satsningen har
både inneburit att ny personal kunnat anställas och att
befintlig personal kunnat gå upp i arbetstid.
– Personalen är det absolut viktigaste för att Sveriges äldre ska få en bra
äldreomsorg. Regeringen har satsat 2 miljarder per år för att öka
bemanningen. Nu ser vi resultaten, säger äldreminister Åsa Regnér.

Regeringens satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen påbörjades i
juli 2015.

Kommunerna har i första hand använt satsningen för bättre kontinuitet,
bättre bemanning nattetid och aktiviteter för en meningsfull tillvaro och
trygg hemgång efter sjukhusvistelse för äldre. Många kommuner har också
använt pengarna till att höja sysselsättningsgraden för personalen.

Genom satsningen har kommunerna framförallt anställt fler undersköterskor
(3245 årsarbetskrafter), men också vårdbiträden (886), sjuksköterskor (282),
arbetsterapeuter (140) och fysioterapeuter (124). Några kommuner har
dessutom satsat på dietister, kock, kallskänka eller vårdhundsförare.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lena Ag generaldirektör för nya
Jämställdhetsmyndigheten
Publicerad 26 oktober 2017 Uppdaterad 26 oktober 2017

Lena Ag, för närvarande generalsekreterare för
organisationen Kvinna till Kvinna, har idag av
regeringen utsetts till generaldirektör för den nya
Jämställdhetsmyndigheten.
– Den nya myndighetens uppdrag handlar om att säkerställa att alla delar av
samhället når de mål vi sätter upp för jämställdhetsarbetet. De senaste
veckornas berättelser om kvinnors erfarenheter av sexuella trakasserier och
våld understryker hur viktigt det är att arbetet för jämställdhet fortsätter med
tydlighet och med fokus på att nå hållbara resultat, säger
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

I samband med utnämningen av Lena Ag beslutades också om
Jämställdhetsmyndighetens instruktion och uppdrag. Myndigheten, som
startar sin verksamhet 1 januari 2018, ska bidra till ett effektivt
genomförande av jämställdhetspolitiken.

Lena Ag har förutom arbetet på Kvinna till Kvinna – som hon varit med och
byggt upp till en global aktör – varit politiskt sakkunnig på
Utrikesdepartementet, projektledare i Justitiedepartementet för frågor om
hedersrelaterat våld och förtryck samt ingått i Margot Wallströms kabinett
under hennes tid som vice ordförande för EU- kommissionen.

– Lena Ag har en gedigen erfarenhet av att arbeta för jämställdhet mellan
kvinnor och män, och driva kvinnors och flickors rättigheter. Jag har stort
förtroende för hennes förmåga att leda den nya myndigheten och
genomförandet av jämställdhetsarbetet, säger Åsa Regnér.
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– Sverige har en lång och stolt historia när det gäller arbetet för jämställdhet.
Vi har kommit långt, men mycket återstår. Jag ser fram emot att ta mig an
uppdraget som GD för Jämställdhetsmyndigheten, en viktig byggsten och
förutsättning för ett fortsatt långsiktigt och strategiskt arbete, säger Lena Ag.

 

 



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regnér presenterar
Jämställdhetsmyndighetens
generaldirektör och uppdrag
Publicerad 25 oktober 2017

Torsdag den 26 oktober klockan 12.00 kommer
jämställdhetsminister Åsa Regnér presentera vem som
blir generaldirektör vid den nya
Jämställdhetsmyndigheten samt myndighetens
uppdrag.

Tid: 26 oktober 2017 kl. 12.00 till kl. 13.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

- De senaste veckornas medierapportering och kvinnors berättelser i sociala
medier bekräftar att vi måste fortsätta stärka jämställdhetsarbetet. Starten av
Jämställdhetsmyndigheten är en viktig pusselbit, säger jämställdhetsminister
Åsa Regnér.

Jämställdhetsmyndigheten kommer öppna den 1 januari 2018.

Tid: Torsdag 26 oktober, 12.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Presslegitimation krävs.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsminister Åsa Regnér
deltar i manifestationen ME TOO
Stockholm
Publicerad 21 oktober 2017

Jämställdhetsminister Åsa Regnér deltar i
manifestationen ME TOO Stockholm söndagen den 22
oktober på Sergels torg.

Tid: 22 oktober 2017 kl. 10.45
Plats: Sergels torg, Stockholm

Program

10.45 Åsa Regnér träffar initiativtagarna till ME TOO Stockholm, Gabriella
Ohlzon och Carolin Solskär.

11.00 Manifestationen startar

11.10 Åsa Regnér intervjuas på scen av konferencier Frida Boisen.

Plats: Sergels torg

För intervjuförfrågningar vänligen kontakta pressekreterare Sami Mashial.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nationellt utbildningsmaterial om
demens revideras
Publicerad 19 oktober 2017

Svenskt Demenscentrum har ansökt om 910 000 kronor
från regeringen för att revidera sitt utbildningsmaterial
Demens ABC och Demens Plus om demens, en
ansökan som nu beviljats.
Utbildningsmaterialet bygger på Socialstyrelsens riktlinjer om demens vilka
nyligen reviderats. Det innebär att utbildningsmaterialet också måste ändras.

Demens ABC och Demens Plus

Svenskt Demenscentrum fick 2009 ekonomiskt stöd av regeringen för att ta
fram ett utbildningsmaterial om demens riktat till personal inom vård och
omsorg, anhöriga samt till studerande på vård och omsorgsutbildningarna.
Utbildningsmaterialet Demens ABC och Demens Plus togs då fram.

Syftet med utbildningarna är bland annat att sprida kunskap och erfarenhet
om demens och hur man kan minimera användningen av lugnande läkemedel
och tvingande skyddsåtgärder. Sedan 2009 har över 155 000 användare
genomfört utbildningen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stockholms läns nationella
samordning om utsatta EU/EES-
medborgare förlängs
Publicerad 12 oktober 2017 Uppdaterad 12 oktober 2017

Länsstyrelsen i Stockholms län fick 2016 det nationella
samordningsuppdraget kring utsatta EU/EES-
medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige.
Stockholms län har sedan dess utsett en samordnare
och efterfrågan av samordning och samverkan kring
dessa frågor är fortsatt stor. Nu förlängs därför
uppdraget.
Länsstyrelsen i Stockholms län ska fortsätta att utveckla samverkan och
samordna arbetet mellan statliga myndigheter, kommuner och civila
samhället gällande utsatta EU/EES-medborgare under 2018-2019. Nytt i
uppdraget är att Länsstyrelsen även ska främja och underlätta samverkan på
lokal nivå mellan Sverige och hemländerna genom att upprätta kontaktnät
och genom att ge information och rådgivning. Förhoppningen är att denna
samverkan kan bidra till alternativa, mer långsiktiga lösningar på hemorten
för utsatta EU-medborgare.

– Sverige har arbetat aktivt med den här gruppen och regeringen har slutit
sociala avtal med både Rumänien och Bulgarien. Det främsta ansvaret för
dessa människors välfärd är hemländernas, men samtidigt behöver vi ha
fungerande samordning kring frågorna här i Sverige. Därför förlängs
uppdraget, säger Åsa Regnér, ansvarig minister.

För länsstyrelsens utvidgade uppdrag får Länsstyrelsen i Stockholms län
ytterligare 500 000 kronor för 2017. Länsstyrelsen ska redovisa genomförda

https://www.regeringen.se/


aktiviteter och erfarenheter senast den 31 januari 2018 och slutredovisa
senast den 31 januari 2020.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny lag om
bostadsanpassningsbidrag ska
sätta personen med
funktionsnedsättning i centrum
Publicerad 12 oktober 2017 Uppdaterad 12 oktober 2017

Bostadsanpassningsbidrag ges till personer som
behöver anpassa sin bostad på grund av en
funktionsnedsättning. Den tidigare lagen om
bostadsanpassningsbidrag ska nu ersättas med en ny
lag som bland annat ska sätta individen vars behov ska
tillgodoses i centrum. Den nya lagen ska också vara
mer förutsägbar än den tidigare, och vara
bostadsneutral. Beslutet fattades under torsdagens
regeringssammanträde och förslagen lämnas nu till
lagrådet.
En viktig förändring i lagen är att bidragstagarkretsen förändras så att det
alltid är personen med funktionsnedsättning som är sökanden av
bostadsanpassningsbidraget, oavsett om man äger bostaden eller innehar den
med nyttjanderätt.

– Förslagen till ny lag ligger i linje med de förslag regeringen lämnade till en
ny funktionshinderspolitik i maj. Ändringen syftar till att personen med
funktionsnedsättning ska vara fullt delaktig, och själv vara i centrum av
ansökningsprocessen. Att också bättre kunna förutse hur beslutsprocessen
kommer se ut kan skapa mer trygghet och lättnad i vardagen för den
enskilde, säger Åsa Regnér, ansvarig minister för funktionshinderspolitiken.

https://www.regeringen.se/


Utgångspunkterna för lagrådsremissen har också varit att förtydliga lagen för
att förenkla kommunernas handläggning, skapa bättre förutsägbarhet för den
enskilde och ge kommunerna bättre möjlighet att utnyttja sina resurser
utifrån de förutsättningar kommunerna har. Bland annat ska den nya lagen
möjliggöra för återbruk av anordningar som redan finns. I övrigt innebär
förslagen förtydliganden och anpassning till rådande praxis.

Den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag föreslås träda i kraft den 1 juli
2018.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sverige bäst i EU på jämställdhet
Publicerad 11 oktober 2017 Uppdaterad 11 oktober 2017

Sverige toppar EU:s jämställdhetsindex för 2017
framför Danmark, Finland och Nederländerna. Nyheten
presenterades i Bryssel i dag under en konferens
arrangerad av europeiska jämställdhetsinstitutet
European Institute for Geneder Equality (EIGE).
EIGE:s jämställdhetsindex mäter utvecklingen inom jämställdhetsområdet
över en tioårsperiod mellan åren 2005 och 2015. Indexet mäter utvecklingen
fördelat över sex områden: arbetsmarknad, hälsa, tid, ekonomi, utbildning
och makt.

– Sveriges topplacering i EU:s jämställdhetsindex visar att systematiskt
jämställdhetsarbete lönar sig, även om resultatet inte betyder att vi kan nöja
oss. Regeringen har satt upp ett mål om att kvinnor och män ska ha samma
makt att forma samhället och sina liv, och där är vi inte än. Däremot
bekräftar indexet att det vi gör är rätt, och jag ser fram emot det fortsatta
arbetet, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér på plats i Bryssel.

Jämställdhetsindexet visar att processen mot jämställdhet i EU generellt går
långsamt. Som mest kan ett land rankas som 100 i indexet, och EU-snittet
landar på 66,2. Sverige får 82,6 poäng, och toppar därmed listan. Längst ner
på listan hamnar Grekland, Ungern och Slovakien.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsministern till Bryssel
där EU:s jämställdhetsindex
presenteras
Publicerad 10 oktober 2017

Onsdag den 11 oktober besöker jämställdhetsminister
Åsa Regnér Bryssel för att delta på en konferens
arrangerad av European Institute for Gender Equality
(EIGE). På plats kommer Åsa Regnér delta under ett
panelsamtal om jämställdhet samt kommentera EU:s
jämställdhetsindex under en presskonferens.
Program i urval
Onsdag 11 oktober

09.00 – EIGE-konferensen öppnar
Plats: Justus Lipsius-byggnaden, 175 Weststraat/Rue de la Loi

09.30 – Åsa Regnér deltar i panelsamtal om EU:s framsteg och utmaningar
på jämställdhetsområdet
Övriga deltagare: Joanna Maycock, generalsekreterare för Europeiska
kvinnolobbyn och Tiina Astola Generaldirektör på Directorate-General for
Justice, Consumers and Gender Equality på Europeiska kommissionen.

13.15 – Presskonferens om EU:s jämställdhetsindex med bland andra Åsa
Regnér och EIGE:s ordförande Virginija Lankbakk.

Åsa Regnér finns tillgänglig för intervjuer på plats och media är välkomna att
delta under presskonferensen. Kontakta tf. pressekreterare Sami Mashial.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Myndigheternas
jämställdhetsarbete ska
utvärderas
Publicerad 05 oktober 2017 Uppdaterad 05 oktober 2017

Statskontoret får nu i uppdrag att utvärdera arbetet med
jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) och det
stöd myndigheterna har kunnat ta del av för att utveckla
jämställdhetsarbetet.
Jämställdhetsintegrering kräver ett långsiktigt utvecklings- och
förändringsarbete och innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med
och beaktas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla processer.

– Jämställdhetsintegreringen finns till för att både öka jämställdheten och
kvalitén i all statlig verksamhet. Genom tidigare uppdrag kopplade till
jämställdhetsintegrering har vi kunnat se att statliga resurser i vissa fall har
fördelats ojämställt, och att vissa verksamheter fattat beslut utifrån
stereotypa föreställningar kring kön. Därför är det viktigt att arbetet med
jämställdhetsintegrering fortsätter, och utvärderingen kan ge oss ett bra
underlag för det framtida arbetet, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

JiM är ett utvecklingsprogram som syftar till att stärka och vidareutveckla
statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. Målet är att
deltagande myndigheters verksamhet ska utvecklas så att den ännu bättre
bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Genom regeringens utvecklingsprogram för JiM har 59 myndigheter och en
organisation fått möjlighet att starta eller utveckla detta arbete med stöd av
Nationella sekretariatet för genusforskning. Programmet har pågått sedan
2013 och avslutas i december 2018. Från och med januari 2018 tar den nya

https://www.regeringen.se/


Jämställdhetsmyndigheten över arbetet med att stödja JiM-myndigheterna.
Statskontorets utvärdering kommer fungera som ett underlag för såväl
Jämställdhetsmyndigheten att utforma stöd till framtida jämställdhetsarbete
som inför liknande satsningar inom andra politiska områden.

Statskontorets ska presentera en delrapport senast den 29 juni 2018 och en
slutrapport senast den 30 september 2019.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Barn-, äldre- och
jämställdhetsministern till Chile
och Uruguay
Publicerad 29 september 2017 Uppdaterad 29 september 2017

Den 2-7 oktober leder barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér en svensk delegation
till Chile och Uruguay. Fokus för resan är barnrätts- och
jämställdhetsfrågor. På plats kommer Åsa Regnér
bland annat träffa Chiles president Michelle Bachelet
samt skriva under ett samförståndsavtal mellan Sverige
och Uruguay.

2-4 oktober: Chile

Den svenska delegationen kommer bland annat träffa president Michelle
Bachelet, Chiles kvinno- och jämställdhetsminister Claudia Pascual samt
arbetsmarknadsminister Alejandra Krauss.

I Chile kommer Åsa Regnér delta i samtal om Chiles nyligen reformerade
abortlagstiftning som gått från ett totalförbud till att tillåta aborter vid fara
för moderns liv, när graviditeten uppstått som ett resultat av en våldtäkt och
om fostret är livsodugligt.

Åsa Regnér kommer också delta under invigningen av utställningen Papás
chilenos y papás suecos – en sammanslagning mellan den svenska fotografen
Johan Bävmans utställning Swedish Dads och utställningen Papás chilenos.

5-7 Oktober: Uruguay

https://www.regeringen.se/


På plats kommer den svenska delegationen bland annat träffa Uruguays
utrikesminister Rodolfo Nin Novoa samt diskutera den uruguayanska
regeringens arbete med bland annat social återintegrering och förebyggande
av självmord bland unga fängelseinterner. Med i den svenska delegationen
finns också Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg.

Åsa Regnér kommer också träffa socialminister Marina Arismendi för ett
samtal om jämställdhetsmålet i agenda 2030 samt diskutera barnrätt och
könsbaserat våld.

Under veckan kommer den svenska delegationen träffa en rad politiska
företrädare på såväl nationell som lokal nivå, företrädare från näringslivet
och representanter från det civila samhället.

Åsa Regnér kommer vara tillgänglig för intervjuer under resan. Kontakta
pressekreterare Joanna Abrahamsson.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Barnombudsmannen får utökad
anmälningsskyldighet om barn
som far illa
Publicerad 28 september 2017 Uppdaterad 28 september 2017

Barnombudmannens nuvarande anmälningsskyldighet
till socialtjänsten om barn far illa skiljer sig från andra
myndigheters. För att stärka skyddet för barn, göra det
lättare för Barnombudsmannen att göra dessa
anmälningar och ha samma krav på anmälan som för
andra myndigheter som har kontakt med barn föreslår
regeringen nu att anmälningsskyldigheten för
Barnombudsmannen ändras.
– Barnombudsmannens kontakter med barn och unga har ökat genom åren.
Genom dessa kontakter får BO allt oftare information om missförhållanden
som borde anmälas till socialnämnden. För att skydda barn och unga i utsatta
situationer behöver det bli lättare för BO att anmäla sådana
missförhållanden, och därför vill vi ändra lagen, säger barnminister Åsa
Regnér.

Ändringen innebär att Barnombudsmannen alltid ska anmäla till socialnämnd
när myndigheten antingen har kännedom om eller misstänker att ett barn illa.
Det nuvarande kravet på en förhandsbedömning tas bort. I vissa fall har
många av de orosanmälningar som inkommer till Barnombudsmannen över
att barn far illa även innehållit kritik mot socialnämnden eller ett boende. Det
är regeringens mening att ett barn sällan är hjälpt av att Barnombudsmannen
enbart gör en anmälan till socialnämnden. En anmälan till
tillsynsmyndigheten kan då vara mer ändamålsenlig, i vart fall som
komplement till en anmälan till socialnämnden. Regering föreslår också att

https://www.regeringen.se/


Barnombudsmannen får möjlighet att lämna uppgifter till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) som kan vara av betydelse för tillsynsmyndighetens
arbete.

Regeringen fattade beslut om lagändringsförslagen under torsdagen genom
en proposition som nu överlämnas till riksdagen.



Pressmeddelande från Miljödepartementet, Socialdepartementet,
Statsrådsberedningen

Ibrahim Baylan och Åsa Regnér
besöker Västerås
Publicerad 26 september 2017

Onsdagen den 27 september besöker samordnings-
och energiminister Ibrahim Baylan och barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér Västerås. På
programmet står bland annat besök på Rudbeckianska
gymnasiet och stadsdelen Bäckby. Syftet med besöket
är att ta del av arbetet för att skapa trygghet och minska
klyftor i samhället.

Program i urval

10:00 Öppen frågestund med eleverna på Rudbeckianska gymnasiet
Plats: Skolgatan 5, Västerås

13.00 Besök och rundvandring med polis i Bäckby
Plats: Samling utanför Connexion wests lokaler, Välljärnsgatan 488

14.00 Fika med nystartade Tehuset
Plats: Välljärnsgatan 488

15.30 Födelsedagsfirande för SSU 100 år
Plats: Restaurang Folkets i Västerås, Kopparbergsvägen 27

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Fler vårdplatser på Statens
institutionsstyrelse
Publicerad 23 september 2017 Uppdaterad 23 september 2017

Under torsdagen beslutade regeringen att Statens
institutionsstyrelse (SiS) får ingå fyra nya hyresavtal för
att utöka antalet vårdplatser. Beslutet är en del av
satsningarna på SiS i regeringens höstbudget för att
möta den ökade efterfrågan på vårdplatser hos SiS.
– SiS verksamhet är av yttersta vikt för barn, unga och unga i behov av vård
och stöd. Verksamheten kan bryta kriminalitet och rädda från missbruk. SiS
ska enligt lag bereda vårdplats för dem som fått sådan vård beslutad av
förvaltningsdomstol, samtidigt har SiS periodvis haft platsbrist. Med dessa
insatser bedömer vi att SiS kan möta upp till de krav som lagen ställer på
verksamheten, säger Åsa Regnér, ansvarig minister.

Det absoluta flertalet barn och unga som är i behov av samhällsvård för att
exempelvis komma bort från droger och kriminalitet kan beredas vård i
familjehem eller på ett HVB-hem. För de barn och unga som behöver stå
under särskilt noggrann tillsyn för att vården ska kunna genomföras är dock
en skyndsam placering på SiS i många fall det enda alternativet. För att
skapa förutsättningar för SiS att möta den ökade efterfrågan på vård har
regeringen i höstbudgeten för 2018 föreslagit att SiS anslag förstärks med 40
miljoner kronor 2017, 110 miljoner 2018 och 150 miljoner kronor per år
2019 - 2021.

I och med de nya hyresavtalen kommer SiS utökas med sammanlagt 90
platser med ny institution i Hässleholm och nya avdelningar på
institutionerna i Kalix/Boden, Uddevalla och Vikingstad.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Gratis simskola räddar liv
Publicerad 20 september 2017 Uppdaterad 20 september 2017

Regeringen vill lägga 300 miljoner kronor per år kronor
på att simskolor runt om i landet ska kunna vara
avgiftsfria. Satsningen föreslås i höstbudgeten som
bygger på ett samarbete mellan regeringen och
Vänsterpartiet.
– Att rusta alla barn med viktiga färdigheter inför livet är en bärande del i
den svenska modellen. Att kunna simma är livsavgörande. Samtidigt ser vi
att simkunnigheten är ojämnt fördelad och att det ofta är barn med
socioekonomiskt svagare bakgrund som inte kan simma. Det vill vi råda bot
på. Tillsammans utgör detta satsningar på vårt gemensamma samhällsbygge,
säger barnminister Åsa Regnér.

Simundervisning ska ges till alla barn inom skolans ramar, men när
undervisningstiden inte räcker till för att ge tillräcklig simkunnighet och
vattenvana behöver många vända sig till avgiftsbelagda simskolor utanför
skolans verksamhet. För att inte hemmets ekonomi ska styra vilka barn som
lär sig simma ordentligt vill regeringen nu satsa på avgiftsfria simskolor.

Efter tre år av ansvarsfull ekonomisk politik vill regeringen nu att den starka
ekonomin ska komma alla till del. Medlen i satsningen ska möjliggöra för
kommuner att erbjuda avgiftsfria simskolor för barn. Regeringen kommer
samtidigt fortsätta med satsningen på kostnadsfria sommarlovsaktiviteter
(200 miljoner kronor årligen under åren 2016–2019) och kostnadsfria
aktiviteter under skollov (250 miljoner kronor årligen under 2018–2020) för
att barn i hela landet ska kunna göra något roligt under sina skollov.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Välfärdssatsningar i höstbudgeten
Publicerad 20 september 2017 Uppdaterad 20 september 2017

Regeringen presenterar stora satsningar på välfärden i
årets budget med fokus på sjukvården, äldre och barn
samt mot hedersrelaterat våld och förtryck. Förslagen i
höstbudgeten bygger på ett samarbete mellan
regeringen och Vänsterpartiet.
– För man en ansvarsfull ekonomisk politik får man också ett överskott. Det
har regeringen lyckats med och Sveriges framgångar ska komma alla till del.
Vi gör den största välfärdssatsningen i modern tid. Sjukvården,
pensionärerna och barnfamiljerna är de stora vinnarna. Det är så vi utvecklar
den svenska modellen, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Den svenska välfärden med jämlikhet och jämställdhet är något att vara
stolt över, men vi kan göra mer. Regeringen satsar bland annat på kraftfulla
åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck. Självklart har kvinnor och
män, flickor och pojkar samma rättigheter men även skyldigheter.
Jämställdhet är inte något som är villkorat utan är något som gäller alla,
överallt, hela tiden, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

5,5 miljarder för en bättre och mer jämlik vård med kortare köer
Med patientmiljarden satsar regeringen på skärpt vårdgaranti i primärvården
för att förbättra tillgängligheten för patienterna. Den ska också stödja
införandet av patientkontrakt, för en mer sammanhållen plan över
inplanerade vårdinsatser. Ytterligare två miljarder ska gå till goda
arbetsvillkor och utvecklade arbetssätt för vårdens personal. Satsningen får
också användas för att anställa mer personal i vården. Detta är årliga
satsningar mellan 2018-2021.

Nuvarande satsning på stärkt förlossningsvård utökas och förlängs med en
miljard kronor årligen fram till 2022. Pengarna ska framför allt användas till
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att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön samt får användas i
neonatalvården. Regeringens satsning på kvinnors hälsa utökas även med
avgiftsfri livmoderhalsscreening där landstingen kompenseras med 141
miljoner kronor per år.

Det allmänna tandvårdsbidraget fördubblas från 300 kronor till 600 kronor
för gruppen 22-29 år, från 150 till 300 kronor för gruppen 30-64 år och från
300 kronor till 600 kronor för gruppen 65 år eller äldre. Regeringen avsätter
531 miljoner kronor för 2018 och därefter 750 miljoner kronor per år.

Regeringen förstärker arbetet med psykisk hälsa med 650 miljoner kronor för
2018 och avser att stärka arbetet med drygt 1,1 miljard kronor per år 2019
och 2020. Satsningen görs i syfte att förstärka första linjens vård samt den
specialiserade psykiatrin, för såväl barn som vuxna. 50 miljoner kronor inom
satsningen riktas mot asylsökande och nyanlända barn och unga som lider av
psykisk ohälsa.

Barnhälsovården ska bli tillgängligare för grupper som har sämre hälsa och
tandhälsa. För detta avsätts 137 miljoner kronor per år 2018–2020. Medlen
ska även användas för att utveckla arbetet med information och
kommunikation om vacciner, för att kunna utöka vaccinationsgraden.
Regeringen vill även utöka det nationella vaccinationsprogrammet för barn
med vaccination mot rotavirus.

Satsningar på barnbidrag, trygghet och en aktiv fritid för alla barn
Regeringen förslår höjt barnbidrag med 200 kronor per månad och barn.
Med den föreslagna ändringen utgör barnbidragets totala belopp 1250 kronor
per månad och barn. Reformen syftar till att stärka jämlikheten, då hushåll
med barn i genomsnitt har en lägre disponibel inkomst än hushåll utan barn.
Förslaget bedöms få positiva effekter på den ekonomiska jämställdheten då
ca 80 procent av mottagarna av barnbidrag är kvinnor och ca 20 procent är
män.

Regeringen vill även höja underhållsstödet för äldre barn, i syfte att stärka de
barnfamiljer som har det tuffast ekonomiskt. Förslaget innebär en höjning av
underhållsstödet för barn som är 15 år eller äldre med 350 kronor i månaden
till 2 073 kronor och med 150 kronor i månaden till 1 723 kronor för barn
som är mellan 11 år och 14 år.

Den sociala barn- och ungdomsvården är det yttersta skyddsnätet för barn
som lever i utsatta situationer. Under perioden 2018 till 2020 vill regeringen



satsa ytterligare 250 miljoner kronor om året för att stärka bemanning och
insatser till barn och unga som far eller riskerar att fara illa.

Under de senaste tre åren har efterfrågan varit mycket hög på vårdplatser på
de särskilda boenden som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). För att
ge SiS förutsättningar att öka kapaciteten vill regeringen stärka SiS
förvaltningsanslag med 40 miljoner kronor för år 2017, 110 miljoner kronor
för 2018 och 150 miljoner kronor om året för åren 2019 till 2021.

Fler barn ska kunna ha en aktiv och stimulerande fritid, även under
skolloven. Därför satsar regeringen på kostnadsfria lovaktiviteter. För åren
2018 till 2020 ska 250 miljoner kronor om året gå till kommunerna så att de
kan erbjuda kostnadsfria aktiviteter under sommarlov och andra skollov.

Det är vanligare att barn med socioekonomiskt svagare bakgrund inte kan
simma. Regeringen vill därför göra det möjligt för kommunerna att erbjuda
kostnadsfri simskola för barn genom en satsning på 300 miljoner kronor om
året.

Insatser för att stärka personer med funktionsnedsättnings deltagande i
samhället
För att stärka motivationen för personer med funktionsnedsättning att delta i
daglig verksamhet vill regeringen från och med 2018 lämna ett bidrag på 350
miljoner kronor årligen till kommunerna. Ambitionen är att kommunerna ska
kunna höja låga dagpenningar och att kommuner utan habiliteringsersättning
ska börja erbjuda en sådan. Regeringen avser även besluta om ett
tilläggsdirektiv till LSS-utredningen för att se över habiliteringsersättningen.

Schablonbeloppet för assistansersättning ska räknas upp med 1,5 procent.
Det är en högre uppräkning än det var för 2017 då schablonen höjdes med
1,05 procent.

Regeringen satsar på ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet. Syftet är
att stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är
döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel. För ändamålet vill regeringen anslå
15 miljoner kronor om året för åren 2018 till 2020.

Bättre pension och ökad trygghet för äldre
Regeringen vill sänka skatten för pensionärer med upp till 5 000 kronor per
år för 75 procent av alla personer över 65 år. Skattesänkningen omfattar nu
1,5 miljoner personer över 65 år och innebär att 3 av 4 äldre får sänkt skatt
2018.



I framtiden kommer allt mer vård att utföras utanför sjukhusen och inte
sällan i patientens hem. Kommunerna behöver praktiskt stöd med att införa
metoder och arbetssätt som främjar trygghet i hemmet och utökad
samverkan. Från 1 januari 2018 gäller lagen Samordning vid utskrivning från
sjukhus. Inför ikraftträdandet av lagen behöver rutiner och arbetssätt
förändras. Regeringen vill att 12 miljoner kronor per år avsätts för insatsen
under åren 2018 till 2020.

Bostadstillägget, det särskilda bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet
förbättras. Regeringen satsar 655 miljoner kronor årligen och 290 000
pensionärer påverkas av höjningen, varav 75 procent är kvinnor.

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal
inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. För att
uppnå målet att halvera antalet fallolyckor vill regeringen att utveckla det
förebyggande arbetet. Regeringen föreslår att 13 miljoner kronor avsätts
under åren 2018 till 2020 för fortsatt fallpreventivt arbete.

Regeringen och Pensionsgruppen har sedan tidigare tillsatt en utredning som
ser över hela grundskyddet i pensionssystemet. Utredningen kommer i
februari 2018 presentera ytterligare förslag för att förbättra för de
pensionärer som har det tuffast.

Satsningar på ökad jämställdhet och bekämpning av hedersrelaterat
våld och förtryck
Regeringen vill genomföra en samlad, flerårig satsning för att förebygga och
bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck som omfattar åtgärder för 100
miljoner kronor 2018 samt 57 miljoner kronor årligen 2019-2020.
Regeringen planerar uppdrag till länsstyrelser och andra myndigheter, stöd
till lokalt arbete samt till förebyggande verksamhet. Satsningen är inom
ramen för regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Den jämställdhetsmyndighet som regeringen har beslutat att inrätta den 1
januari 2018 i Göteborg kommer att bidra till en strategisk, sammanhållen
och hållbar styrning samt ett effektivt genomförande av
jämställdhetspolitiken. För år 2018 får myndigheten ett anslag på 80 miljoner
kronor.

Trygghet när livet vänder
Taket i sjukförsäkringen höjs från sju och en halv till åtta gånger



prisbasbeloppet. Sett till en månadslön höjs taket med 1 896 kr, från 28 438
kr till 30 333 kr.

Förbättringar sker för personer med aktivitets- och sjukersättning där
regeringen föreslår att bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget höjs,
skatten sänks för personer med aktivitets- och sjukersättning och
garantiersättningen höjs med drygt 300 kr.

Regeringen förslår sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut. Förslaget syftar
till att sjukskrivna inte ska behöva få sin ersättning indragen retroaktivt.

Vidare föreslås åtgärder för att stärka individens möjlighet till rehabilitering
för återgång i arbete.

 



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stora satsningar på vård och
socialtjänst i budgeten
Publicerad 19 september 2017 Uppdaterad 19 september 2017

Idag presenteras flera stora satsningar på hälso- och
sjukvården och socialtjänsten som syftar till att förbättra
barns och vuxnas hälsa samt stärka insatserna
gentemot utsatta grupper. Det handlar om satsningar på
den sociala barn- och ungdomsvården, om satsningar
på psykiatrin för både barn och vuxna, samt om en
satsning på barnhälsovården. Totalt omfattar
satsningarna nästan en miljard kronor för år 2018,
respektive nästan 1,5 miljarder år 2019 och 2020.
– Det går bra för Sverige – och då kan vi välja om vill vi fortsätta att
investera i välfärden och det gemensamma samhällsbygget, eller satsa
resurserna på stora skattesänkningar. För regeringen är valet enkelt. Vi väljer
att satsa på sjukvården och på socialtjänsten, säger socialminister Annika
Strandhäll.

– Den sociala barn- och ungdomsvården är det yttersta skyddsnätet för barn
och unga som lever i mycket utsatta situationer. Det här är en verksamhet
som måste fungera väl och ha goda förutsättningar för sitt uppdrag. Inga barn
och unga ska behöva fara illa och då måste samhället också kunna stå starkt
och redo att rycka in när det behövs, säger Åsa Regnér, ansvarig minister för
socialtjänsten.

Satsningar, som alla ingår i budgetöverenskommelsen mellan regeringen och
Vänsterpartiet:

https://www.regeringen.se/


Satsning 2018,
mkr

2019,
mkr

2020,
mkr

Utökning av satsning på den sociala barn- och
ungdomsvården 250 250 250

Satsning på psykiatrin, såväl vuxna som barn 500 1000 1000
Förlängd satsning på barn- och ungdomspsykiatrin 100 100 100
Satsning på barnhälsovården 142 142 142
Summa 992 1492 1492

Utökning av satsningen på den sociala barn- och ungdomsvården

Mätningar har visat att socialsekreterare inom den sociala barn- och
ungdomsvården lägger för lite av sin arbetstid på att träffa de barn och unga
som utreds eller som har insatser från socialtjänsten. Samtidigt har
kommuner svårt att rekrytera ny personal. Regeringen gör därför en treårig
satsning 2018-2020 för att vända utvecklingen. Satsningen är en utökning av
den redan befintliga miljardsatsningen för att stärka den sociala barn- och
ungdomsvården

Tillskottet på 250 miljoner kronor per år ska gå till ökad bemanning och till
att förstärka insatserna kring barn och unga som far eller som riskerar att
fara illa.

Satsning på psykiatrin, såväl vuxna som barn

Regeringen skjuter till en halv miljard kronor extra till psykiatrin 2018, som
växer till en miljard kronor 2019 och 2020. Satsningen är tänkt att riktas till
både den första linjens vård och den specialiserade psykiatrin, för såväl barn
som vuxna. Exempelvis behöver kapaciteten och kompetensen på området
stärkas inom primärvården. Detta är en treårig satsning som sker som ett
tillskott till de befintliga satsningarna på drygt en miljard kronor årligen.

Förlängd satsning på barn- och ungdomspsykiatrin

I vårändringsbudgeten för 2017 tillfördes 100 miljoner kronor för
innevarande år för att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin och första
linjens psykiatri för barn och unga i primärvården. Denna satsning förlängs
nu med tre år 2018-2020, med 100 miljoner kronor årligen.

Satsning på barnhälsovården

137 miljoner kronor om året satsas i tre år, 2018-2020, för att öka
tillgängligheten i barnhälsovården, framför allt för grupper som har sämre
hälsa och tandhälsa. Medlen ska även användas för att utveckla arbetet med



information och kommunikation om vacciner, för att kunna utöka
vaccinationsgraden hos barn.

Dessutom avser regeringen fatta beslut om att utöka det nationella
vaccinationsprogrammet för barn med vaccination mot rotavirus.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér presenterar
höstbudgeten i Göteborg och
Borås
Publicerad 19 september 2017

Onsdag den 20 september presenterar barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér regeringens
budgetproposition i Angered i Göteborg. Budgeten
presenteras också i Borås under eftermiddagen.
Program 20 september

Angered
11.30 – Pressträff. Åsa Regnér presenterar regeringens budgetproposition vid
dygnet-runt-öppen förskola.
Plats: Salsavägen 47, Angered

12.00 – Fototillfälle och tid för media utanför kommande
jämställdhetsmyndighetens lokaler.
Plats: Jämställdhetsmyndigheten, Angereds torg 9

Borås
13.30 – Pressträff. Åsa Regnér presenterar regeringens budgetproposition vid
Borås simarena.
Plats: Borås simarena, Alidelundsgatan 12/Herrljungagatan, Borås

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér deltar i konferens om
den sociala barn- och
ungdomsvården i Stockholm
Publicerad 18 september 2017

Tisdag den 19 september deltar barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér på en konferens om
förbättringsarbete inom den sociala barn- och
ungdomsvården på Stockholm City Conference Centre.
Media är välkomna att delta.
Tisdagens konferens arrangeras av regeringens nationella samordnare för den
sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve. Konferenserna har
arrangerats i Malmö, Linköping, Göteborg och Luleå. Konferensen i
Stockholm avslutar konferensserien och har fokus på kommunernas
förbättringsarbeten inom barn- och ungdomsvården.

Tid och plats för media: 12.00-13:15 och 15:30-16:30, Stockholm City
Conference Centre, Norra Latin, Drottninggatan 71b.
Kontakta pressekreterare Joanna Abrahamsson.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Äldreminister Åsa Regnér till
Köpenhamn
Publicerad 15 september 2017

Måndag den 18 september besöker Åsa Regnér
Köpenhamn för att bland annat träffa Danmarks
äldreminister Thyra Frank. Med på resan är också
representanter för Pensionärskommittén med PRO,
SKPF, SPF Seniorerna och RPG.
På plats i Danmark kommer den svenska delegationen bland annat diskutera
Danmarks arbete med en nationell demenshandlingsplan, personalpolitik och
byta erfarenheter kring äldrepolitiken.

Delegationen kommer också besöka Rundskuedagens Plejecenter, ett
äldreboende bland sex andra så kallade profiläldreboenden i Köpenhamn.
Rundskuedagens Plejecenter profilerar sig inom mat och måltider, där maten
bland annat lagas ekologiskt och från grunden på plats. Målet är att
boendeformen både ska skapa en ombonad hemmamiljö men också minska
risken för undervikt och näringsproblem. Senare besöker delegationen Living
Lab Strandvejen, ett rehabiliterings- och aktivitetscentrum där ny teknologi
utvecklas för användning inom äldreomsorgen.

Under eftermiddagen kommer Åsa Regnér besöka Nationellt Videnscenter
för demens som utreder och behandlar demens, forskar kring sjukdomen och
sprider kunskap om demens i ett nationellt och internationellt samarbete.

Åsa Regnér är tillgänglig för intervjuer under dagen. Kontakta
pressekreterare Joanna Abrahamsson.

https://www.regeringen.se/


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

Statsrådens presentationer av
budgeten för 2018
Publicerad 15 september 2017

Finansminister Magdalena Andersson kommer att
presentera budgetförslaget för 2018 på en
presskonferens den 20 september klockan 09.00 i
Rosenbad i Stockholm. Flera statsråd kommer också att
presentera höstbudgeten på olika håll i Sverige.

Statsrådens presentationer av höstbudgeten
(sorterat efter departement)

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister

Malmö

Kontaktperson: Natali Sial, telefon 072 520 54 49

Finansdepartementet

Magdalena Andersson, finansminister

Klockan 09.00 Presskonferens i Bella Venezia, Rosenbad

Kontaktperson: Isabel Lundin, telefon 076 296 46 38 och Gösta Brunander,

https://www.regeringen.se/


telefon 072 544 28 66

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, biträdande
finansminister

Östersund

Kontaktperson: Anna Söderström, telefon 072 532 17 13

Ardalan Shekarabi, civilminister

Karlskrona

Kontaktperson: Matilda Malmqvist Glas, telefon 070 367 03 64

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist, försvarsminister

Visby

Kontaktperson: Marinette Nyh Radebo, telefon 072 238 77 44

Justitiedepartementet

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister

Södertälje

Kontaktperson: Sofie Rudh, telefon 072 545 74 21

Helene Fritzon, migrationsminister och biträdande justitieminister

Skövde

Kontaktperson: Fredrik Persson, telefon 072 214 10 58

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Stockholm



Kontaktperson: Kristoffer Talltorp, telefon 072 542 80 32

Miljö- och energidepartementet

Karolina Skog, miljöminister

Linköping

Motala

Kontaktperson: Hanna Björnfors, telefon 072 500 92 11

Näringsdepartementet

Mikael Damberg, näringsminister

Kalmar

Växjö

Kontaktperson: Daniel Ferreira, telefon 076 135 56 92

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister

Uppsala

Norrtälje

Kontaktperson: Martin Kling, telefon 070 539 57 29

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

Arvika

Molkom

Kontaktperson: Maria Soläng, telefon 072 206 19 47

Socialdepartementet

Annika Strandhäll, socialminister

Umeå



Vindeln

Vännäs

Kontaktperson: Karin Boman Röding, telefon 076 116 65 62

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Göteborg

Borås

Kontaktperson: Joanna Abrahamsson, telefon 072 543 84 89

Utbildningsdepartementet

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Kristianstad

Kontaktperson: Helena Paues, telefon 072 209 45 20

 



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Äldreminister Åsa Regnér till Luleå
Publicerad 14 september 2017

Fredag den 15 september besöker barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér Luleå. På plats
kommer hon bland annat inviga Luleåbos
trygghetsboende för äldre på Mjölkudden.
Åsa Regnér kommer också att besöka Bergvikens vård och omsorgsboende.

Program 15 september
10.00 – Invigning av Luleåbos trygghetsboende
Adress: Mjölkuddsvägen
11.40 – Verksamhetsbesök vid Bergvikens vård och omsorgsboende
Adress: Majvägen 22

Åsa Regnér finns tillgänglig för intervjuer under dagen och media är
välkomna att delta på en rundvandring av Luleåbos trygghetsboende under
invigningen. Kontakta pressekreterare Joanna Abrahamsson.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Höjd habiliteringsersättning för
personer i daglig verksamhet
Publicerad 11 september 2017 Uppdaterad 11 september 2017

I höstbudgeten föreslår regeringen att 350 miljoner
kronor ska skjutas till kommunernas arbete med att öka
motivationen att delta i daglig verksamhet och
uppmuntra fler kommuner att införa
habiliteringsersättning.
Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget som ska främja
delaktighet i samhället och erbjuds personer med funktionsnedsättning som
är i yrkesverksam ålder men som inte arbetar eller utbildar sig.
Habiliteringsersättningen finns till för att uppmuntra till deltagande i den
dagliga verksamheten. Ersättningen är frivillig för kommuner att betala ut,
men cirka 88 procent av Sveriges kommuner har en habiliteringsersättning.

– Regeringen har konsekvent i tre år satt ansvarsfulla investeringar i
samhällsbygget före orättvisa skattesänkningar. Nu ser vi resultaten, det går
bra för Sverige och stora underskott har vänts till överskott. Nu ska Sveriges
framgångar komma alla till del, i hela landet. Miljonerna vi skjuter till är
tänkta att möjliggöra för kommunerna att höja habiliteringsersättningen och
uppmuntra fler kommuner att införa ersättningen, säger Åsa Regnér,
ansvarig minister för funktionshinderspolitiken.

Regeringen kommer också att besluta om ett tilläggsdirektiv till LSS-
utredningen för att se över habiliteringsersättningen och behovet av
eventuell lagstiftning på området.

Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och
Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Presseminarium om
människohandel och prostitution
Publicerad 08 september 2017

Sverige gästas på måndag av Ruchira Gupta som är en
av världens mest inflytelserika aktivister mot
människohandel för sexuella ändamål. Seminariet
inleds av barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér och av riksdagsledamoten Carina Olsson (S).

Tid: 11 september 2017 kl. 10.00 till kl. 11.30
Plats: Socialdepartementet, Fredsgatan 8, lokal stora Tigern

Ruchira Gupta som också är journalist har arbetat mer än 25 år för att stoppa
människohandel. Hon har erkänts för sitt arbete av regeringar och
organisationer över hela världen. År 2002 grundade hon organisationen
Apne Aap Women Worldwide, en ideell organisation som arbetar för
kvinnors rättigheter och utrotandet av människohandel för sexuella ändamål.

Hon är sedan 2013 president för organisationen och i den egenskapen
arbetar hon för avskaffandet av prostitution där svensk lagstiftning mot köp
av sexuella tjänster framhålls som "best pratice". Ruchira Gupta kommer
under seminariet berätta om sina erfarenheter från sitt arbete mot sexhandel
och prostitution runt om i världen.

Vid seminariet kommer även Sveriges ambassadör mot människohandel att
kortfattat redogöra för sitt arbete.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Socialdepartementet,
Statsrådsberedningen

Baylan, Fritzon och Regnér på
ministerbesök i Norberg och
Hallstahammar
Publicerad 05 september 2017

Torsdag den 7 september besöker samordnings- och
energiminister Ibrahim Baylan, migrations- och
biträdande justitieminister Heléne Fritzon och barn-,
äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér Norberg
och Hallstahammar.
Fokus för besöket är investeringar i skola och sjukvård samt utbyggnaden av
den svenska modellen.

Program i urval

Norberg

13.10 – Skolbesök på Källskolan och Centralskolan
14.00 – Fikasamtal och tid för media
Adress: Elsa Anderssons konditori Fagerstavägen 1

Hallstahammar

16.15 – Verksamhetsbesök vid Jobbcenter i Hallstahammars kommun
Adress: Industrigatan 1c
17.05 – Tid för media i Hallstahammar
Adress: Industrigatan 1c
17.30 – Öppet möte
Adress: Kulturhuset, Parkgatan 7

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér till Rumänien för att
följa upp samarbetsavtal
Publicerad 04 september 2017

Samarbetsavtalet mellan Sverige och Rumänien slöts i
juni 2015 och syftar bland annat till att förbättra
situationen för utsatta människor. Den 4-5 september är
Åsa Regnér, minister ansvarig för frågor som rör utsatta
EU-medborgare, på plats i Bukarest för att följa upp
avtalet.
– Det är inte värdigt någon människa att tvingas sitta på gatan för att få ihop
pengar till sin försörjning. Ansvaret för de rumänska medborgarnas välfärd är
den rumänska statens, och därför är samarbetsavtalet viktigt för att förbättra
människors liv. Vi har haft löpande kontakt med Rumänien om dessa frågor
under de två år som avtalet gällt, och nu är vi här för att se resultat, säger
Åsa Regnér.

Åsa Regnér kommer bland annat att träffa EU-fondsminister Rovana Plumb
och social- och arbetsmarknadsminister Olguta Vasilescu. Ministrarna
kommer följa upp samarbetet inom sociala frågor med särskilt fokus på
utsatta grupper, barns rättigheter och jämställdhet.

Åsa Regnér kommer också att träffa företrädare för organisationer ur det
civila samhället och göra ett fältbesök ihop med Rädda Barnen.

Sedan februari 2016 finns ett liknande samarbetsavtal som den mellan
Sverige och Rumänien mellan Sverige och Bulgarien.

Samarbetsavtalet för kunskapsutbyte

https://www.regeringen.se/


Samarbetsavtalet mellan Sverige och Rumänien, som undertecknades i juni
2015, fokuserar på att värna rättigheter och stöd till utsatta, inte minst barn
och unga. Det handlar om utbyte av kunskap, erfarenheter, goda exempel
och framtida projekt för att förbättra livet för medborgarna.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Del av regeringens åtgärdspaket
kring assistansersättningen
presenterad
Publicerad 01 september 2017 Uppdaterad 01 september 2017

I en gemensam rapport från Försäkringskassan och
Socialstyrelsen föreslår Socialstyrelsen att kommuner
ska få en skyldighet att ta kontakt med den vars statliga
assistansersättning dragits in för att klarlägga om hon
eller han vill ansöka om insatser enligt LSS. Syftet med
den föreslagna ändringen är att öka tryggheten för
personer som blir av med sin assistansersättning
genom att garantera kontakt med kommunen.
Som en del av regeringens åtgärdspaket kring assistansersättningen fick
Försäkringskassan och Socialstyrelsen i december 2016 i uppdrag att
analysera vad som krävs för att säkerställa att brukare som får sin
assistansersättning indragen får det stöd de har rätt till och inte faller mellan
stolarna. I analysen framkommer det att vissa kommuner upplever
informationen från Försäkringskassan som bristfällig i fall då en person fått
sin assistans indragen och att brukarorganisationer har framfört att det kan
uppstå ett glapp mellan huvudmännen och den enskilde.

– Alla som har rätt till stöd ska få det och ingen ska riskera att hamna mellan
stolarna. Det ska inte finnas några luckor eller glapp mellan ansvariga
huvudmän. Rapporten vi fått i dag är intressant och vi kommer att analysera
Socialstyrelsens förslag, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér.

Försäkringskassan ska enligt lag informera kommuner när en person bosatt i
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kommunen får sin statliga assistans indragen. Den i dag släppta rapporten
föreslår att Försäkringskassan ser över sina rutiner så att informationen
verkligen når fram. Samtidigt föreslås att kommuner blir skyldiga att ta
kontakt med den enskilde, för att eventuellt kommunalt stöd ska kunna
sättas in inom rimlig tid.

Rapportens förslag kommer nu att beredas i Regeringskansliet.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Miljonstöd till kostnadsfria
lovaktiviteter
Publicerad 31 augusti 2017 Uppdaterad 31 augusti 2017

Sverige befinner sig i en gynnsam ekonomisk situation
och nu ska framgångarna komma alla till del, i hela
landet. Regeringen ger därför fler barn möjlighet till
kostnadsfria aktiviteter under skolloven och avsätter för
detta 250 miljoner kronor per år under en treårsperiod.
Satsningen sker utöver den redan befintliga sommarlovssatsningen på 200
miljoner kronor per år som löper 2016-2019.

– Den nuvarande sommarlovssatsningen har använts av alla kommuner och
det är bra att barn nu också kommer ges möjlighet till kostnadsfria aktiviteter
även under andra skollov. Stödet kommer att göra det möjligt för alla barn,
oavsett föräldrarnas ekonomi, att ha något meningsfullt att göra under loven,
säger barnminister Åsa Regnér.

Medlen kommer att fördelas av Länsstyrelserna till sökande kommuner och
riktar in sig på barn mellan 6-15 år. Även sommarslovssatsningen kommer
framöver att skötas av Länsstyrelserna.

Satsningen är en del av regeringens budgetförslag för 2018 och en del av
regeringens budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet. Satsningen
kommer att pågå under 2018 – 2020.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér besöker Linköping
och konferens om den sociala
barn- och ungdomsvården
Publicerad 31 augusti 2017

Fredag den 1 september besöker barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér Linköping. På plats
besöker hon bland annat en konferens om
förbättringsarbete i den sociala barn- och
ungdomsvården vid Konsert och Kongress och senare
under dagen Barnahus Linköping. Media är välkomna
att delta under delar av dagen.
Fredagens konferens arrangeras av regeringens nationella samordnare för
den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve. Konferenserna
arrangeras i Malmö, Linköping, Göteborg, Luleå och Stockholm och har
fokus på kommunernas förbättringsarbeten inom barn- och ungdomsvården.

Tid och plats för media: 13.00-13.30, Konsert och Kongress.
Kontakta pressekreterare Joanna Abrahamsson.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

Satsning för att motverka
diskriminering på arbets-och
bostadsmarknaden
Publicerad 24 augusti 2017 Uppdaterad 24 augusti 2017

Regeringen har beslutat att ge
Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Myndigheten
för delaktighet (MFD) uppdrag om att öka kunskapen
om diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden.
Totalt får myndigheterna 2,8 miljoner för de båda
uppdragen.
- Kunskap är en grundförutsättning i arbetet mot den oacceptabla
diskriminering som fortfarande drabbar människor i vårt land. Myndigheter
och det civila samhället har centrala funktioner i att både samla och sprida
den kunskapen, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

- Under 2016 var funktionsnedsättning den vanligaste
diskrimineringsgrunden i de anmälningar som inkom till
Diskrimineringsombudsmannen. Vi vet också att utanförskapet och
arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning är hög.
Myndigheten för delaktighet har goda förutsättningar för att sprida kunskap
som kan motverka diskriminering på arbetsmarknaden för dessa personer,
säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen har tidigare fattat beslut om att bevilja 1,2 miljoner kronor till
Malmö mot diskriminering (MMD) för att genomföra verksamhet som ökar
och sprider kunskap om diskriminering på bostadsmarknaden.
Tillsammans med de två uppdragen till DO och MFD satsar regeringen totalt
4 miljoner kronor på för att öka och sprida kunskap om diskriminering på
området.
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Uppdragen ser ut som följande:

Diskrimineringsombudsmannen får i uppdrag att vidta särskilda åtgärder
för att motverka diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden och
tilldelas 1,5 miljoner för uppdraget.
Myndigheten för delaktighet får i uppdrag att vidta särskilda åtgärder för
att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning på
arbetsmarknaden och tilldelas 1,3 miljoner för uppdraget.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ersättningen för den statliga
assistansen höjs
Publicerad 23 augusti 2017

För 2018 räknas schablonersättningen per timme för
den statliga assistansersättningen upp med 4,4 kronor.
Schablonersättningen är den statliga ersättningen för
kostnaden per timme att bedriva personlig assistans
och är lika för alla brukare och anordnare.
Timschablonen höjs med 1,5 procent till 295,4 kronor
per timme, vilket innebär en höjning med 4,4 kronor i
timmen jämfört med 2017.
Schablonersättningen ska enligt lag räknas upp varje år, och uppräkningen
för 2018 är högre än den tidigare uppräkningen för 2017 som låg på 1,05
procent.

– Schablonersättningen ska möjliggöra för personlig assistans av god kvalitet.
Den ska bland annat täcka in personalens lön och utbildning, insatser i
arbetsmiljön och assistanskostnader. Vi vill därför höja schablonersättningen
med 1,5 procent även kommande år, säger Åsa Regnér, minister ansvarig för
funktionshinderpolitiken.

Höjningen av schablonersättningen påverkar inte vem som har rätt till
personlig assistans eller hur lagen tolkas. Uppräkningen påverkar heller inte
möjligheten till att få ett förhöjt belopp beviljat.

Beslutet är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och
Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet

200 miljoner kronor för avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter 2017
Publicerad 11 augusti 2017 Uppdaterad 11 augusti 2017

Barn i åldersgruppen 6 till 15 år ska ha möjlighet till
sommarlovsaktiviteter oavsett familjens ekonomi.
Regeringen har därför satsat på bidrag till avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter som ska stimulera både flickors
och pojkars deltagande, främja integration och skapa
nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
- Sommarlovet ska vara en tid för lek, upplevelser, aktiviteter och
gemenskap. Det är mycket glädjande att barn och ungdomar i samtliga
kommuner har fått vara med i meningsfulla sommarlovsaktiviteter. Jag är
särskilt glad över att regeringens sommarlovsbidrag har nått många barn och
ungdomar som annars inte hade haft råd, säger gymnasie- och
kunskapslyftsminister Anna Ekström.

- I vårt välfärdssamhälle ska alla barn ha samma möjligheter till lek och
utveckling, även på sommaren. Sommarlovsbidraget är en viktig del i det,
säger Åsa Regnér, barnminister.

Samtliga kommuner har 2017 fått bidrag för att anordna
sommarlovsaktiviteter av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) som fördelar pengarna på uppdrag av
regeringen. Landets 290 kommuner får dela på cirka 200 miljoner kronor för
att ordna gratis aktiviteter för barn och unga i åldrarna 6 till 15 år under
sommarlovet. Under 2016 tilldelades 283 kommuner bidraget och över 600
000 barn och unga fick möjlighet att delta. Sommarlovsaktiviteterna gör att
barn och unga från olika socioekonomiska bakgrunder möts och utvecklas
tillsammans, vilket är ett uttalat syfte med sommarlovsbidraget.
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Fördelning av bidrag länsvis för sommarlovsaktiviteter 2017.

Blekinge län, 3 678 621 kr
Dalarnas län, 7 373 581 kr
Gotlands län, 895 830 kr
Gävleborgs län, 7 961 723 kr
Hallands län, 3 919 595 kr
Jämtlands län, 2 496 889 kr
Jönköpings län, 8 683 288 kr
Kalmar län, 4 370 236 kr
Kronobergs län, 5 226 583 kr
Norrbottens län, 3 127 234 kr
Skåne län, 32 961 919 kr
Stockholms län, 24 100 279 kr
Södermanlands län, 10 254 394 kr
Uppsala län, 6 036 641 kr
Värmlands län, 5 743 931 kr
Västerbottens län, 4 323 945 kr
Västernorrlands län, 4 841 295 kr
Västmanlands län, 6 445 075 kr
Västra Götalands län, 36 180 371 kr
Örebro län, 7 095 843 kr
Östergötlands län, 12 982 727 kr

Summa 198 700 000 kr



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ekonomiskt bistånd kartläggs ur
ett jämställdhetsperspektiv
Publicerad 03 augusti 2017 Uppdaterad 03 augusti 2017

Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga
socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett
jämställdhetsperspektiv. Syftet är bland annat att säkra
en jämställd utbetalning av det ekonomiska biståndet till
kvinnor och män i hushåll som berörs.
Att både kvinnor och män har en egen försörjning är grunden för ett jämställt
samhälle och regeringen vill nu få en bättre bild över hur kommunerna
jobbar med ekonomiskt bistånd och med fördelningen av detta.

– Ekonomiskt bistånd utgör det yttersta skyddsnätet i samhället och ska
tillgodose en skälig levnadsnivå och stärka förmågan att leva ett självständigt
liv. Vi ser exempel på hur biståndet bara betalas ut till den ena parten i
hushållet, då ofta mannen. Det är inte rimligt att samhället är med och
förstärker konservativa föreställningar om mannen som huvudsaklig
familjeförsörjare. I absolut värsta fall kan det förstärka våld i relationen och
göra det svårare för kvinnan att lämna. Därför behövs den här
kartläggningen, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

En kartläggning och analys av verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd
behöver göras för att ta reda på vilka behov av stöd kommunerna har för att
utveckla sitt arbete ur ett jämställdhetsperspektiv. Det kan exempelvis
handla om arbetsmetoder, behovsbedömning, utbetalningsmottagare, extern
och intern samverkan samt insatser som motverkar ekonomiskt våld –
insatser som kan bidra till att stärka såväl kvinnor som mäns förmåga till
egen försörjning.

Uppdraget är kopplat till regeringens tidigare uppdrag till Socialstyrelsen att
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genomföra och följa upp den nationella strategin för att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Uppdraget ska utföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) och slutredovisas i sin helhet senast den 1 december 2018.



Pressmeddelande från Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet,
Utrikesdepartementet, Regeringskansliet

Regeringen på Stockholm Pride
2017
Publicerad 01 augusti 2017 Uppdaterad 02 augusti 2017

(Ny version) För trettonde gången deltar
Regeringskansliet på Stockholm Pride. Arbetet för lika
rättigheter och möjligheter för hbtq-personer är en viktig
fråga för regeringen, och ett sätt att sprida kunskap om
regeringens strategi är att medverka i Pride.
- För regeringen handlar firandet av Pride om friheten att få vara precis den
man är. Samhället måste hela tiden röra sig framåt för lika rättigheter,
händelser i vår omvärld visar dessutom att mänskliga rättigheter och
framsteg aldrig kan tas för givna. Jag hoppas därför extra mycket att vi är
många som besöker årets alla Pridefestivaler och att vi blir många i
Prideparaden på lördag, säger socialminister Annika Strandhäll.

Festivaldeltagarna har möjlighet att träffa flera statsråd samt funktionärer i
Regeringskansliets tält i Pride Park. Syftet är att berätta om regeringens
politik när det gäller hbtq-personer, och att informera om Regeringskansliet
som arbetsgivare. De strategiska myndigheter som arbetar med hbtq-frågor
finns också på plats i Regeringskansliets tält.

- Pride är en symbol för kampen och modet att stå upp för den du är. Jag
tycker årets tema, "Redo för nästa steg", bra beskriver längtan efter ett
modernare samhälle där man inte längre behöver kämpa för självklara
rättigheter. Men där är vi inte än och därför behöver vi Pride, säger vice
statsminister Isabella Lövin.

Program i Regeringskansliet tält i Pride Park 2–5
augusti
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Onsdagen 2 augusti

16.30–19.00 Prata rekrytering och om hur det är att arbeta på
Regeringskansliet.

19.00–21.30 Träffa Diskrimineringsombudsmannen och hör hur de arbetar
för att motverka och förebygga diskrimineringen av hbtq-personer.

Torsdagen 3 augusti

14.00–16.30 Queer kultur – vad är det? Träffa Kulturrådet.

16.30–17.00 Diskutera regeringens politik i hbtq-frågor med Isabella Lövin,
minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice
statsminister.

17.30–19.30 Träffa Ulrika Westerlund som leder regeringens utredning
"Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner". Ställ frågor och
diskutera utredningens förslag. Dela gärna med dig av egna erfarenheter som
transperson eller person med intersexvariationer.

Fredagen 4 augusti

14.00–16.30 Diagnosen könsdysfori ökar – särskilt bland unga – enligt nya
siffror från Socialstyrelsen. Diskutera resultatet och prata vård och omsorg
med Socialstyrelsen.

19.00–21.00 Vad gör staten för unga hbtq-personer? Ställ frågor och
diskutera med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Lördagen 5 augusti

14.00–16.30 Prata om hälsa och hälsans bestämningsfaktorer hos hbtq-
personer med Folkhälsomyndigheten.

16:00–17:00 Diskutera regeringens politik i hbtq-frågor med Anna Ekström,
gymnasie- och kunskapslyftsminister, samt Åsa Regnér, barn-, äldre- och
jämställdhetsminister.

Flera ministrar går i prideparaden och kommer att delta i seminarier och
andra aktiviteter under prideveckan. Följande går i paraden:



Isabella Lövin
Annika Strandhäll
Ann Linde
Åsa Regnér
Gustav Fridolin
Anna Ekström



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny utredare för översynen av
insatser enligt LSS och
assistansersättningen
Publicerad 18 juli 2017

Regeringen utser Gunilla Malmborg som ny särskild
utredare för Utredningen om översyn av insatser enligt
LSS och assistansersättningen. Förordnandet gäller
från den 1 augusti 2017.
Gunilla Malmborg har en lång erfarenhet inom Socialdepartementet och dess
sakområden. Hon är utbildad socionom och har en bakgrund inom
socialtjänsten i Stockholms Kommun. Gunilla Malmborgs senaste uppdrag
har varit kanslichef för ersättningsnämnden, samordnare för minnesmärke
efter flodvågskatastrofen samt lett hjälpmedelsutredningen.

Den tidigare särskilde utredaren Désirée Pethrus har på egen begäran
entledigas från sitt uppdrag som särskild utredare från den 1 augusti 2017.

– Désirée Pethrus har valt att lämna sitt uppdrag som utredare för att helt
kunna fokusera på sitt riksdagsuppdrag. Jag tackar Désirée Pethrus för en
bra insats. LSS-frågan är viktig för regeringen och utredningen löper på utan
avbrott med Gunilla Malmborg som ny utredare, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Utredningens uppdrag
Utredningens översyn ska leda fram till förslag för en långsiktigt hållbar
ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och för en lagstiftning
som ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.
I utredningen ingår även att analysera orsaken till skillnader mellan flickor
och pojkar, kvinnor och män när det gäller kvalitet i, tillgång till och
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omfattning av insatser.

Utredaren ska också skapa forum för dialog med funktionshindersrörelsen,
de politiska partierna, berörda myndigheter, kommuner och landsting samt
andra berörda organisationer.

Uppdraget ska senast redovisas den 1 oktober 2018.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Strandhäll och Regnér till EU-möte
om jämställdhet och hälsa
Publicerad 17 juli 2017 Uppdaterad 17 juli 2017

Under EU-mötena för social-, sysselsättnings- och
hälsofrågor den 19-21 juli deltar ministrarna Åsa
Regnér och Annika Strandhäll. Mötena hålls i Tallinn då
Estland tagit över ordförandeskapet i EU.
Jämställdhet är ett tydligt tema under social- och sysselsättningsmötet den
19-20 juli. Frågor om hur EU:s medlemsländer arbetar med frågan om balans
mellan arbetsliv och privatliv är ett övergripande tema och bland annat
diskuteras mäns ansvar i omsorgsarbete och i det obetalda hemarbetet.

Den 20-21 juli inleds mötet med fokus på hälsofrågor. Då kommer
framförallt alkohol, e-hälsa och antibiotikaresistens att diskuteras. Specifikt
alkoholfrågorna är prioriterade av både Sverige och det nya estniska EU-
ordförandeskapet.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nästa steg för att göra
barnkonventionen till lag
Publicerad 03 juli 2017

Regeringen har lämnat förslag om att göra FN:s
barnkonvention till svensk lag till lagrådet. Regeringen
anser att barnkonventionens starka ställning behöver
tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha
stort genomslag i rättstillämpningen.
Barnkonventionen har gällt i Sverige sedan 1990 och svensk lagstiftning står
överlag i god överensstämmelse med konventionen. Det finns dock
rapporter, senast från Barnrättighetssutredningen, som visar att barnets
rättigheter inte fått tillräckligt genomslag i rättstillämpningen.

– Nu tas ytterligare ett viktig steg för att stärka barns rättigheter. Med
barnkonventionen som lag måste tjänstemän och beslutsfattare förhålla sig
till barnkonventionen på ett annat sätt än i dag. I beslut som rör barn blir det
ett tydligare krav på rättstillämpare att utgå från rättigheterna i
barnkonventionen, säger barnminister Åsa Regnér.

Genom en inkorporering av barnkonventionen samlas de mänskliga
rättigheter som rör barn i en lag vilket ska bidra till en helhetssyn och
tydliggöra att konventionens artiklar ska tolkas i relation till varandra.

I beslutsprocesser som rör barn tydliggörs kravet på att principen om barnets
bästa ska fungera som ett tillvägagångssätt och att barnets bästa ska bedömas
utifrån det individuella barnet och dess situation. Med barnkonventionen
som lag kan barn i större utsträckning förväntas involveras i beslut som rör
barnet självt.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020 för att ge rättstillämpande
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myndigheter god tid på sig att förbereda inför den nya lagen.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér i Almedalen
Publicerad 30 juni 2017

Den 3 – 5 juli deltar barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér under
Almedalsveckan. I programmet står bland annat
seminarium om barnrättsfrågor, äldres undernäring och
ett möte med Islands jämställdhetsminister Þorsteinn
Víglundsson.
Island är ett föregångsland på jämställdhetsområdet där det isländska
alltinget i juni antog ett lagförslag om certifiering av jämställda löner som ska
säkra lika lön för lika arbete på arbetsplatser som certifieras. Island införde
också kvotering till bolagsstyrelser 2010, vilket kraftigt ökat antalet kvinnliga
styrelseledamöter. Åsa Regnér och Þorsteinn Víglundsson kommer under sitt
möte den 5 juli att byta erfarenheter kring ländernas arbete med
jämställdhetspolitiken.

På måndagen inviger Åsa Regnér Barnombudsmannens barnrättstorg och
kommer senare under veckan att delta i seminarier och panelsamtal om
bland annat barnrätt och om hur man förhindrar våld mot barn.

Under Almedalen kommer Åsa Regnér också att bland annat diskutera äldres
rätt till sexuell och reproduktiv hälsa med PRO och RFSL, kvinnors situation
i förortsområden och äldres undernäring.

Åsa Regnér är tillgänglig för media. Kontakta pressekreterare Joanna
Abrahamsson.

Program i urval

Måndag 3 juli
08.00 – Inviger Barnrättstorget
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09.00 – ECPAT, Sexualundervisning 2. 0 – om barns rätt till kunskap om
kroppslig integritet och sexuella övergrepp

14.30 – Lilla Almedalen på Barnrättstorget

16.00 – Varken Hora eller Kuvad, Sveket mot Förorten

Tisdag 4 juli

08.30 – PMU och Kvinna till Kvinna, Sexuellt våld mot kvinnor i krig- och
fredstid

11.30 – Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum, Hur kan obligatorisk
undervisning om våld mot barn implementeras i högre utbildning?

13.25 – Aspekta, 40 000 äldre lider av undernäring - hur stärker vi
förutsättningarna för äldre att äta rätt?

14.15 – PRO och RFSU, Bättre sex efter 65

Onsdag 5 juli

09.00 – Länsstyrelserna, Jämställdhet och mänskliga rättigheter i Sverige – är
det nu det vänder?

10.00 – Stoppa Machokulturen/Byggnads, lika barn leka sämst

12.30 – UNICEF, Luckor i lagen för våldsutsatta barn – varför tar vi inte
våld mot barn på större allvar?

15.00 – Uppsala kommun, Mannen. Makten. Myten. Vad händer när
kvinnorna tar över?

16.00 – Möte med Islands jämställdhetsminister



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér tar emot nationell
demensstrategi
Publicerad 27 juni 2017

Torsdag den 29 juni klockan 14.30 tar äldreminister Åsa
Regnér emot Socialstyrelsens underlag till nationell
strategi för demensområdet. Det sker på Solrosens
dagverksamhet i Upplands Bro.

Tid: 29 juni 2017 kl. 14.30
Plats: Solrosens dagverksamhet, Kvistabergsvägen 4, Upplands Bro

I Sverige lever cirka 160 000 personer med demenssjukdom. Antalet
personer med sjukdomen ökar kraftigt i samband med att befolkningen blir
äldre. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag
för en bred nationell strategi och plan för prioriterade insatser inom
demensområdet. Denna strategi presenteras under torsdagen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Anita Wickström ny vikarierande
Barnombudsman
Publicerad 22 juni 2017 Uppdaterad 22 juni 2017

I dag utses Anita Wickström, chef för Linköpings
tingsrätt, till ny vikarierande Barnombudsman. Hon
efterträder Fredrik Malmberg som utsågs till
generaldirektör för Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM) i början av juni.
- Jag har stort förtroende för Anitas kompetens och integritet, egenskaper
som är särskilt viktiga för rollen som Barnombudsman, säger barnminister
Åsa Regnér.

Anita Wickström har mångårig erfarenhet av arbetet som lagman och
tidigare som tjänsteman på Justitiedepartementet. Mellan 2013 - 2016 ledde
hon Barnrättighetsutredningen som särskild utredare.

Wickström tillträder som vikarierande Barnombudsman den 1 juli 2017. Hon
har uppdraget tills en ny myndighetschef har anställts.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regelverket för Allmänna
arvsfonden ses över
Publicerad 16 juni 2017

En särskild utredare ska se över och analysera vissa
frågor som rör Allmänna arvsfondens verksamhet.
Översynen ska säkerställa att Allmänna arvsfondens
medel används för den verksamhet som de är avsedda
för. Samtidigt ges Statskontoret i uppdrag att genomföra
en myndighetsanalys av Arvsfondsdelegationen.
– Allmänna arvsfondens medel ska främja ideell verksamhet till förmån för
barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att
stöd från fonden går till den verksamhet de är avsedda för. Inte en krona ska
gå till organisationer som präglas av antidemokratiska värderingar, säger
barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

En särskild utredare ska se över regelverket för att säkerställa att
Arvsfondens medel används för den verksamhet som de är avsedda för samt
att medlen hanteras och redovisas transparent, rättssäkert och opartiskt. För
detta krävs att regelverket är lättöverskådligt, tydligt och ändamålsenligt.

För regeringens styrning av en myndighet är det viktigt att med jämna
mellanrum göra en djupare analys av myndigheten, vilken breddar
beslutsunderlaget och ger förutsättningar för bättre styrning. Regeringen ger
därför Statskontoret i uppdrag att göra en myndighetsanalys av
Arvsfondsdelegationens verksamhet. 

Arvsfondsdelegationens uppgifter omfattar bl.a. att besluta om fördelning av
stöd från Allmänna arvsfonden samt informera allmänheten om fondens
ändamål och fondmedlens användningsområde. 

https://www.regeringen.se/


Statskontoret ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 november 2017.
Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 september 2018. Besluten
fattades under regeringssammanträdet under torsdagen.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér besöker
politikerveckan i Järva
Publicerad 15 juni 2017 Uppdaterad 15 juni 2017

Fredag den 16 juni besöker barn-, äldre och
jämställdhetsminister Åsa Regnér politikerveckan i
Järva för att bland annat diskutera äldreomsorgen.

Plats:

Politikerveckan i Järva 2017 arrangeras av en den ideella föreningen the
Global Village. Syftet med Politikerveckan i Järva är bland annat att samla
politiken och medborgarna för att motverka utanförskapet i förorterna, skapa
förutsättningar för boende att engagera sig i politiken samt att sätta
lokalinvånarnas frågor på den politiska agendan.

Åsa Regnér kommer på plats att besöka utställningarna på Spånga IP samt
delta i ett politikersamtal om hälsa, sjukvård och äldreomsorg.
Politikersamtalet äger rum 16.00-17.00.

Åsa Regnér är tillgänglig för media under eftermiddagen. Kontakta
pressekreterare Joanna Abrahamsson.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Miljonstöd för ökad kunskap om
vården och omsorgen av personer
med demenssjukdom
Publicerad 15 juni 2017

Svenska Demensregistret (SveDem) och BPSD-
registret får 1,5 miljoner kronor vardera för projekt
kopplade till personer med demenssjukdom.
– Utan bra stöd skapar demenssjukdomar ett stort och onödigt lidande för
både drabbade och anhöriga. Därför behöver vi kunna följa upp de insatser
som ges så att vården och omsorgen kring personer med minnessjukdom
utvecklas, säger äldreminister Åsa Regnér.

SveDem får medel under 2017 för att skapa en hemtjänstmodul i Svenska
Demensregistret. Svenska Demensregistret är ett nationellt kvalitetsregister
där data om personer med demenssjukdom samlas in med syfte att kunna
förbättra och utveckla vården av demenssjuka i Sverige. Registret har
tidigare framförallt använts inom sjukvården, men SveDem har sedan
tidigare utvecklat registret för användning av omvårdnadspersonal hos
personer med demens som bor på särskilt boende. Nu ska registret utvecklas
för hemtjänstpersonal hos personer med demenssjukdom som bor i sina egna
hem.

Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus ska använda medlen för att
uppdatera utbildningsmaterial och variabler kopplade till BPSD-registret.
BPSD-registret är ett kvalitetsregister och ett stödverktyg som ger struktur i
personalens arbete med att öka livskvaliteten för personer med
demenssjukdom. Hos nio av tio av de personer som får en demenssjukdom
förekommer beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). Symtomen
medför svåra problem för de kvinnor och män som drabbas men påverkar

https://www.regeringen.se/


också anhöriga och personal. BPSD-registret möjliggör utvärdering av
insatser och kan ligga till grund för förbättringsarbete.

SveDem och Skånes universitetssjukhus ska rapportera resultatet av sitt
arbete senast den 15 mars 2018.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Socialdepartementet

Regeringen omlokaliserar
Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd till Skellefteå
Publicerad 14 juni 2017

På regeringssammanträdet den 15 juni avser
regeringen att ge Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd (MFoF) i uppdrag att lokalisera sin
verksamhet till Skellefteå. Myndigheten ska vara på
plats i Skellefteå redan den 1 september 2018.
- Vårt uppdrag är tydligt: Sverige ska hålla ihop. Och för att det ska vara
möjligt är det viktigt med statlig närvaro i hela landet. Det handlar både om
att bidra till att det finns statliga jobb utanför storstäderna och att stärka
medborgarnas och företagens tillgång till service, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

Tillsammans med Arbetsförmedlingens planer på att till hösten 2018 öppna
en ny kundtjänst i Lycksele, en satsning som kan innebära upp till 100 nya
arbetstillfällen, bidrar regeringens beslut om MFoF till att öka den statliga
närvaron i Västerbotten.

MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg
uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Det är regeringens bedömning
att Skellefteå har goda förutsättningar att ta emot denna typ av verksamhet.
Idag har MFoF sitt säte i centrala Stockholm.

Bakgrund
Beslutet är ett led i regeringens arbete med att öka den statliga närvaron. I
arbetet med ett Sverige som håller ihop är det viktigt med statlig närvaro i
hela landet, oavsett om det handlar om statliga jobb eller medborgarnas

https://www.regeringen.se/


tillgång till service.

I budgetpropositionen för 2017 aviserades att regeringen ska fortsätta verka
för att öka spridningen av statliga myndigheter i landet. Utgångspunkten är
att nya myndigheter i första hand bör lokaliseras utanför Stockholms län.
Regeringen meddelade också att man kommer att fortsätta arbetet med att
omlokalisera myndigheter. Idag har en klar majoritet av myndigheterna sitt
huvudkontor i Stockholms län.

Om myndigheten
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har till uppgift att bedriva
ett kunskapsbaserat arbete i frågor som avser socialnämndernas
familjerättsliga ärenden om barns vårdnad, boende och umgänge,
fastställande av faderskap och föräldraskap, och samarbetssamtal.
Myndigheten ska även bedriva ett kunskapsbaserat arbete avseende
förebyggande insatser inom områdena samarbetssamtal, familjerådgivning
och föräldraskapsstöd.

MFoF har till uppgift att samordna föräldraskapsstödet. Myndigheten är
centralmyndighet enligt 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och
samarbete vid internationella adoptioner. MFoF:s uppgift är att auktorisera
och utöva tillsyn över adoptionsorganisationerna.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lättare för Barnombudsmannen
att anmäla när barn far illa
Publicerad 12 juni 2017 Uppdaterad 12 juni 2017

Regeringen föreslår en lagförändring som gör det
lättare för Barnombudsmannen (BO) att anmäla till
socialnämnden om myndigheten får kännedom om eller
misstänker att ett barn far illa. Likaså ges BO även
möjlighet att lämna uppgifter till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) som kan vara betydande för IVO:s
verksamhetstillsyn.
- Barnombudsmannens kontakt med barn och unga har ökat genom åren och
myndigheten träffar fler och fler barn och ungdomar i utsatta situationer.
Samtidigt försvårar nuvarande lagstiftning myndigheten att anmäla till
socialnämnden vilket vi i regeringen nu agerar på, säger barnminister Åsa
Regnér.

BO:s nuvarande anmälningsskyldighet gentemot socialnämnden i fall där
barn far illa är mer begränsad och svåranvänd än vad gäller andra
myndigheter vars verksamhet berör barn och unga. Samtidigt medger
nuvarande lagstiftning inte heller att BO lämnar uppgifter till IVO. Det
föreslås därför att det införs en sekretessbrytande bestämmelse avseende
IVO i offentlighets- och sekretesslagen så att de närmare kan granska och
utreda huruvida barnets rättigheter åsidosatts.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Konferens ska lyfta jämställdhet
inför EU-toppmöte om rättvisa
jobb och tillväxt
Publicerad 09 juni 2017

Göteborgs universitet, där det Nationella sekretariatet
för genusforskning ligger, får i uppdrag att genomföra
en jämställdhetskonferens inför toppmötet för rättvisa
jobb och tillväxt som statsminister Stefan Löfven bjuder
in till tillsammans med EU-kommissionens ordförande
Jean-Claude Juncker i Göteborg den 17 november
2017.
– Det är svårt att diskutera välfungerande och rättvisa arbetsmarknader och
hållbara sociala trygghetssystem utan att lyfta jämställdheten. Därför
kommer jämställdhetsperspektivet att vara en fråga som kommer upp vid
toppmötet. Jämställdhetsperspektivet är även en central fråga i diskussionen
om EUs framtid i bred bemärkelse och av det skälet arrangerar vi
tillsammans med Göteborgs universitet denna ministerkonferens, säger
jämställdhetsminister Åsa Regnér som kommer vara värd för konferensen.

Målgruppen för konferensen är jämställdhetsministrar från ett urval av EU:s
medlemsstater samt företrädare för arbetsmarknadens parter, EU-
kommissionen, EUs jämställdhetsinstitut och företrädare för det civila
samhället. Göteborgs universitet får använda 1 400 000 kronor för
konferensen vars syfte är att föra dialog kring aktuella jämställdhetsfrågor
och att belysa jämställdhetsaspekter på temat rättvisa jobb och tillväxt.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tvåårsdagen av Sveriges sociala
avtal med Rumänien
Publicerad 05 juni 2017

Onsdag den 7 juni samlar barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér och företrädare för
den rumänska staten de svenska riksdagspartierna
samt representanter för det civila samhället till ett möte
på Regeringskansliet. Mötet arrangeras i samband med
tvåårsdagen av samförståndsavtalet inom sociala frågor
mellan Sverige och Rumänien som för Sveriges del har
varit en avgörande insats för utsatta EU-medborgare.
- Sveriges och Rumäniens samarbetsklimat har utvecklats positivt under de
här åren. Vi har ett givande utbyte vilket inom flera viktiga sektorer för
arbetet med att stärka situationen för utsatta grupper framåt, säger Åsa
Regnér.

Syftet med mötet är bland annat att utbyta erfarenheter kring avtalet och
utsatta gruppers situation. På plats kommer Sverige och Rumänien att
informera om det arbete som utförts hittills samt ta del av organisationernas
erfarenheter och input till det fortsatta arbetet. Rumänien representeras av
bland andra den rumänske socialministerns statssekreterare Marius Adrian
Dobre.

Samförståndsavtalet mellan Sverige och Rumänien fokuserar på att värna
rättigheter och förbättra stödet till utsatta, inte minst till barn och unga.
Arbetet handlar om utbyte av kunskap, erfarenheter, goda exempel och
framtida projekt för att skapa bättre förutsättningar för utsatta grupper.

Organisationerna från det civila samhället som deltar på mötet tillhör

https://www.regeringen.se/


nätverket Swedish Civil Society Network for Romania.

Åsa Regnér finns tillgänglig för intervjuer i samband med mötet som börjar
klockan 10.00. Kontakta pressekreterare Victor Harju.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nästan 2 miljoner till att förebygga
tvång i vården och omsorgen om
personer med demenssjukdom
Publicerad 18 maj 2017

Regeringen beviljar Svenskt demenscentrum 1,8
miljoner kronor för att fortsätta sprida sitt
utbildningsmaterial – den så kallade Nollvisionen.
Nollvisionen handlar om hur tvång och begränsningar i
vården och omsorgen om personer med
demenssjukdom kan förebyggas och undvikas.
– Demenssjukdomar berör inte bara de som insjuknar utan även anhöriga
och de som arbetar med att stödja och vårda den som har demens. Den som
drabbas av en demenssjukdom är ofta i ett stort behov av bra stöd i sin
vardag. Målet är att stödet och hjälpen som kvinnor och män med
demenssjukdom får ges utan tvång och begränsningar. . På så sätt kan vi
skapa en trygg vård och omsorg för alla, säger äldreminister Åsa Regnér.

Svenskt demenscentrum tog 2014 fram ett informationsmaterial om hur
användningen av tvång eller begränsningar inom demensvården kan
förebyggas eller undvikas. Materialet består av en handbok riktad till
personal, en anhörigskrift, webbutbildningar och mobilappar med
lättillgänglig vägledning. Materialet togs fram med ekonomiskt stöd från
regeringen och har de senaste två åren kunnat spridas till personal, chefer
och anhöriga.

De nu beslutade medlen gör det möjligt för Svenskt demenscentrum att
fortsätta spridningen av utbildningsmaterialet även under 2017.

Svenskt demenscentrum ska rapportera resultatet av arbetet till

https://www.regeringen.se/


Regeringskansliet senast den 15 mars 2018.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Socialdepartementet

Lunchseminarium med
finansministern,
jämställdhetsministern och
Världsbanken
Publicerad 16 maj 2017

Onsdag den 17 maj deltar finansminister Magdalena
Andersson och jämställdhetsminister Åsa Regnér
tillsammans med Världsbanken och Sida på ett
lunchseminarium om jämställdhetsbudgetering. Media
är välkomna att delta under hela seminariet.

Tid: 17 maj 2017 kl. 12.30 till kl. 14.00
Plats: Tegelbacken 2, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér till Berlin: Seminarium
på svenska ambassaden om
mäns våld mot kvinnor
Publicerad 15 maj 2017

Tisdag den 16 maj deltar jämställdhetsminister Åsa
Regnér i Berlin på ett seminarium om mäns våld mot
kvinnor. I samband med seminariet träffar Regnér också
Dr. Ralf Kleindiek, statssekreterare hos Tyskland
minister för familje-, äldre-, kvinno- och ungdomsfrågor.
Seminariet arrangeras av svenska ambassaden i Berlin där Åsa Regnér deltar
tillsammans med bland andra programledaren och jämställdhetsdebattören
Musse Hasselvall.

Syftet med besöket är att utbyta erfarenheter mellan det svenska och tyska
arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Under mötet med statssekreterare
Kleindiek kommer Åsa Regnér också bland annat att lyfta EU-
kommissionens förslag om en europeisk pelare för sociala rättigheter. Där
ingår förslag om bland annat balans i arbetslivet som omfattar
minimilagstiftning om föräldraledighet.

Åsa Regnér finns tillgänglig för både svensk och tysk media. Kontakta
pressekreterare Joanna Abrahamsson.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nytt mål ska styra
funktionshinderspolitiken
Publicerad 15 maj 2017 Uppdaterad 15 maj 2017

Ett nytt mål och en ny inriktning ska styra
funktionshinderspolitiken. Statsrådet Åsa Regnér
presenterade i dag den av regeringen beslutade
propositionen för funktionshinderspolitiken som nu
lämnas till riksdagen för beslut.
Regeringen föreslår att ett nytt nationellt mål ska styra
funktionshinderspolitiken: att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Målet ska
också tydliggöra att FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning ska vara funktionshinderspolitikens utgångspunkt. Det
nya målet är tydligare inriktat mot funktionshinder än tidigare och ska ersätta
nuvarande mål.

- I dag har jag presenterat inriktningen för framtidens
funktionshinderspolitik. Detta är en del i arbetet för ett mer jämlikt och
rättvist samhälle och understryker att funktionshinderspolitiken tar sin
utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.
Ett samhälle där människors olika behov och förutsättningar inte ska avgöra
möjligheten till delaktighet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér.

I propositionen redovisas ett antal åtgärder som ska bidra till det nationella
målet för funktionshinderspolitiken. Förutom åtgärder inom bland annat
transport, samhällsplanering och IT-politik läggs särskilt fokus på åtgärder
inom områdena arbetsmarknad och utbildning.

Principen om universell utformning

https://www.regeringen.se/


En viktig del i propositionen är principen om universell utformning. Den
innebär att när samhället utformas och planeras så är det grundläggande att
göra rätt från början. Det kan gälla allt från hur en verksamhet bedrivs, att
säkerställa kompetensen hos personal eller de digitala systemens
tillgänglighet till att se till att de finns tillräckligt breda dörrar. Det kan beröra
allt från vallokaler och lekparker till en tågstation och omfatta allt från den
byggda miljön till information och kommunikation.

Principen om universell utformning är en del av den nya inriktningen på
arbetet och något som kommer att vidareutvecklas inom ramen för en
utredning.

Åtgärder för en bättre och mer tillgänglig arbetsmarknad

En individs arbetsförmåga är en relation mellan individ och miljö och inte
enbart en egenskap hos individen. Funktionshindersrörelsen och FN:s
kommitté för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
har sedan tidigare framhållit att det kan finnas risker för diskriminering i och
med att termen nedsatt arbetsförmåga används på arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen ska därför ges i uppdrag att utreda om termen påverkar
de personer som berörs och i så fall hur.

Alltför många unga med funktionsnedsättning varken arbetar eller studerar,
trots att de vill och skulle kunna göra det om de fick rätt stöd och
förutsättningar. Därför bör det snarast tillsättas en arbetsgrupp som får i
uppdrag att under mandatperioden analysera samspelet mellan
aktivitetsersättningen och arbetsmarknadspolitiken och identifiera möjliga
åtgärder för att underlätta för unga med funktionsnedsättning att etablera sig
på arbetsmarknaden eller påbörja en utbildning.

För att förbättra möjligheten för människor att etablera sig på
arbetsmarknaden ser en särskild utredare sedan tidigare över möjligheten till
så kallade flexjobb och andra möjliga insatser för att möta behoven hos
personer vars arbetsförmåga exempelvis varierar över tid.

Åtgärder för allas rätt till utbildning

Flera studier pekar på bristande tillgänglighet som en möjlig orsak till den
låga utbildningsnivån bland personer med funktionsnedsättning. Regeringen
vill därför ge Specialpedagogiska Skolmyndigheten i uppdrag att analysera
och lämna förslag på stödmaterial för att alla huvudmän, rektorer och



förskolechefer ska kunna organisera förskolan och skolan så att alla barn och
elever ges möjlighet till hög grad av delaktighet.

Regeringen vill också ge Statens Skolverk i uppdrag att i samråd med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Myndigheten för delaktighet ta
fram en informations- och fortbildningsinsats för berörd personal i
gymnasiesärskolan för att förbättra förutsättningarna för övergång från
gymnasiesärskola till arbetsliv.

13 miljoner till kommuner och landsting

För att genomföra funktionshinderspolitiken inom landsting och kommuner
föreslår regeringen att 13 miljoner kronor ska avsättas för arbetet genom ett
särskilt uppdrag till Myndigheten för delaktighet som ska genomföras i
samarbete med länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting.

Ny utredning

För att skapa en långsiktig och stabil funktionshinderspolitik föreslår
regeringen att en kommande utredning bör få uppdraget att se över
styrningen av politikområdet. Ett stabilt system för styrning och uppföljning
ska bidra till bl.a. att öka takten i att nå de nationella målen och FN-
konventionens krav.

Webbaserad utbildning i mänskliga rättigheter

Regeringen föreslår också att en webbaserad utbildning i mänskliga
rättigheter med särskild inriktning på personer med funktionsnedsättning bör
tas fram och genomföras. Utbildningen ska rikta sig till anställda inom
kommun och landsting.

Pressträffen där propositionen presenterades kan ses i efterhand på
www.regeringen.se Pressträffen textas och teckentolkas.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Socialdepartementet

Regeringen positiv till myndighet i
Angered
Publicerad 13 maj 2017 Uppdaterad 15 maj 2017

Jämställdhetsmyndigheten kommer att placeras i
Angereds centrum. Det blev klart under fredagen när
utredningen som ansvarar för inrättandet av
myndigheten skrev på hyresavtalet.
– Vi vill att medborgare ska ha tillit till statens olika verksamheter, då kan
inte våra myndigheter vara anonyma eller osynliga. Relationen mellan
myndigheter och medborgare kan inte enbart vila på digitala lösningar och
enstaka brev. Människor, orter, förorter och hela bygder ska inte känna sig
övergivna, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

För ett effektivt genomförande av den statliga jämställdhetspolitiken
beslutade regeringen i höstas att inrätta en särskild jämställdhetsmyndighet.
Verksamheten ska vara igång till den 1 januari 2018.

– Att myndigheten placeras i Angered och inte centralt i Göteborg eller i
Stockholm följer regeringens målsättning om att statliga jobb och
arbetsplatser ska finnas i olika delar av städer och av landet. Myndighetens
arbete ska omfatta hela befolkningen, säger jämställdhetsminister Åsa
Regnér.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Instrument för att mäta
jämställdhet i utbildning och hälsa
ska tas fram
Publicerad 11 maj 2017

I november 2016 presenterade regeringen två nya
jämställdhetspolitiska delmål för jämställd utbildning
och jämställd hälsa. Nu får Statistiska centralbyrån
(SCB) i uppdrag att ta fram indikatorer för de nya
delmålen.
Syftet med delmålen är att ge ett större fokus kring områdena utbildning och
hälsa i regeringens arbete med jämställdhetspolitiken i stort. Delmålen
kompletterar de tidigare delmålen om en jämn fördelning av makt och
inflytande, ekonomisk jämställdhet, en jämn fördelning av det obetalda hem-
och omsorgsarbetet samt delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska
upphöra.

Statistiska centralbyrån får i uppdrag att ta fram indikatorer för de nya
delmålen. För de tidigare delmålen finns redan indikatorer. Indikatorerna ska
presenteras på SCB:s hemsida.

– Regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken är att män och
kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. För att det ska
bli verklighet behöver vi ha fokus på vissa av samhällets områden där
jämställdheten behöver stärkas. Nu när utbildning och hälsa är nya
fokusområden behöver vi också statistiska instrument för att kunna följa upp
arbetet och se var och hur samhällets insatser för jämställdhet gör nytta,
säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Uppdraget gavs till SCB under torsdagens regeringssammanträde och ska
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redovisas till Regeringskansliet senast den 31 januari 2018.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér till Anhörigriksdagen i
Varberg
Publicerad 08 maj 2017

Tisdag den 9 maj deltar barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér på Anhörigriksdagen
i Varberg. Under eftermiddagen kommer hon också ta
del av verksamheten vid Åsa äldre- och demensboende
och träffa undersköterskor från Kommunal i
Kungsbacka.
Anhörigriksdagen arrangeras av Anhörigas riksförbund för 19:e året i rad. Åsa Regnér kommer på plats
tala under ämnet Bra omsorg för alla – en bärande del av samhällsbygget.

Åsa Regnér är tillgänglig för intervjuer under dagen. Kontakta tf. pressekreterare Victor Harju.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Välfärdsresa Uppsala
Publicerad 02 maj 2017

Onsdagen den 3:e maj besöker
socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och
äldreminister Åsa Regnér Uppsala för att ta del av hur
välfärdsmiljarderna och statliga satsningar på
äldreboende används. Ministrarna besöker
äldreboendet Karl-Johansgården som använt statliga
pengar för äldreomsorgen för att utveckla innovativ VR-
teknik.
Under eftermiddagens besök på äldreboendet Karl-Johansgården i
Svartbäcken i Uppsala kommer Annika Strandhäll och Åsa Regnér ta del av
hur stimulansmedlen används i hela Uppsala kommun. Boendet har satsat på
VR-teknik med VR-glasögon (Virtuell verklighet eller Virtual reality är en
datateknik som replikerar en verklig eller inbillad miljö) för att ge de boende
möjlighet att upptäcka äventyr och nya världar. Ministrarna kommer även att
samtala med såväl boende som personal. Besöket sker tillsammans med
ansvariga politiker lokalt.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

10 miljoner för att motverka
psykisk ohälsa bland asylsökande
och nyanlända barn och unga
Publicerad 28 april 2017

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att
fördela 10 miljoner kronor till ideella organisationer som
arbetar med förebyggande och främjande verksamhet
för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga
som är asylsökande eller nyanlända.
Med bidraget vill regeringen förstärka och komplettera de insatser, som
kommuner, landsting och statliga myndigheter redan gör för att förebygga
psykisk ohälsa bland de barn och unga som kommer till Sverige.

– Barn och unga som flyr till vårt land befinner sig i en väldigt utsatt och
svår situation. Vi vet att ideella organisationer runt om i landet gör ett
jätteviktigt arbete för den här gruppen, inte minst inom området psykisk
hälsa. De här pengarna möjliggör att de kan fortsätta utveckla sitt arbete och
stötta de här grupperna, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel
Wikström.

– Nyligen inrättade regeringen ett nytt kunskapscenter för ensamkommande
barn där fokus bland annat är hälsa. Denna satsning är ytterligare en viktig
komponent i arbetet, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Pengarna får användas under 2017.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Barnminister Åsa Regnér till
Barnrättsdagarna och utdelningen
av World’s Children’s Prize
Publicerad 25 april 2017 Uppdaterad 25 april 2017

Onsdag den 26 april besöker barnminister Åsa Regnér
Barnrättsdagarna i Örebro. På plats kommer hon bland
annat lyfta FN:s barnkonvention och regeringens
prioriteringar för att stärka barns rätt i Sverige och
globalt. Åsa Regnér kommer under dagen att besöka ett
boende för ensamkommande barn och avslutar dagen
vid prisutdelningen under The World’s Children’s Prize
i Mariefred.
Barnrättsdagarna arrangeras årligen av Barnombudsmannen och av Stiftelsen
Allmänna Barnhuset. Temat för 2017 är barnrättsperspektivet på migration,
integration och inkludering.

- Jag ser fram emot att under en och samma dag få delta under två
evenemang som sätter barnens rätt i centrum. Först i Örebro där också
barnkonventionen till svensk lag kommer stå i fokus, och sedan i Mariefred
där barn från hela världen själva har fått rösta fram sina barnrättshjältar,
säger Åsa Regnér.

The World's Children's Prize är en årlig prisutdelning dit tre internationella
barnrättshjältar nomineras. Inför prisutdelningen får skolbarn genom en
global omröstning rösta fram årets barnrättshjälte. The World's Children's
Prize är ett initiativ för jämlikhet, barnrätt och demokrati.

Åsa Regnér är tillgänglig för intervjuer under dagen. Kontakta
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pressekreterare Joanna Abrahamsson.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Vårbudgetreformer på
Socialdepartementets områden
Publicerad 18 april 2017

I dag presenteras vårbudgeten för 2017. En halv miljard
till förlossningsvården och ökad bemanning i sociala
barn- och ungdomsvården är några av satsningarna
inom Socialdepartementets områden. Vårbudgeten
bygger på en överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet.
Den sociala barn- och ungdomsvården har varit under hårt tryck under
många år.

- Vi behöver förstärka stöd och insatser till barn och unga i olika skeden och
kunna sätta in insatser när det behövs. Därför är de här utökade satsningarna
på den sociala barn- och ungdomsvården och Statens institutionsstyrelse
viktiga och nödvändiga för att förebygga och bryta en negativ utveckling hos
barn och unga. Statens institutionsstyrelse tillhandahåller även platser för
vuxna med missbruk om förstärkning behövs även där, säger barn-, äldre-
och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Ytterligare förslag i årets vårbudget är satsningar på förlossningsvården och
barn- och ungdomspsykiatrin.

- Att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga och stärka
förlossningsvården är viktiga prioriteringar i regeringens arbete för en jämlik
och jämställd hälsa. Vi ser hur den psykiska ohälsan har ökat bland barn och
unga, och att fler insatser behöver sättas in tidigt. Fortsatta investeringar
behövs i förlossningsvården för att alla blivande föräldrar ska kunna ges en
trygg vård, och för att de som arbetar i vården ska ha goda förutsättningar
för att kunna utföra sitt arbete. Därför förstärker regeringen nu de satsningar
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vi gör på dessa områden, säger folkhälso-, sjukvård- och idrottsminister
Gabriel Wikström.

Reformer inom socialdepartementets områden

150 miljoner kronor extra till sociala barn- och
ungdomsvården

Regeringen förstärker satsningen på ökad bemanning i sociala barn- och
ungdomsvården med ytterligare 150 miljoner kronor i vårändringsbudgeten
för 2017. Totalt satsar regeringen därmed 360 miljoner kronor i år på ökad
bemanning i den sociala barn- och ungdomsvården och 40 miljoner på
kvalitets- och kompetensutveckling.

Statens institutionsstyrelse förstärks

I vårbudgeten kommer regeringen att förstärka Statens institutionsstyrelse,
SiS, med ytterligare 65 miljoner kronor för att skapa förutsättningar att möta
behovet av vårdplatser för barn, unga och vuxna.

En halv miljard till förlossningsvården

500 miljoner kronor tillförs förlossningsvården för att stärka
förlossningsvården och eftervården för nyförlösta kvinnor. Pengarna är ett
tillskott till den befintliga satsningen på 400 miljoner kronor årligen
regeringen gör på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Medlen får användas
både under 2017 och 2018.

100 miljoner extra till barn och ungas psykiska hälsa

De extra medlen ska användas för barn- och ungdomspsykiatri, inklusive
första linjens psykiatri i primärvården. Sedan 2016 avsätter regeringen ca 1
miljard kronor per år för insatser inom psykisk hälsa. Förstärkningen på 100
miljoner görs för att möta den ökande ohälsan bland barn och unga vuxna.
Medlen får användas både under 2017 och 2018.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Åsa Regnér
presenterar vårbudgeten i
Östergötland
Publicerad 12 april 2017

Tisdag den 18 april presenterar barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér regeringens
vårbudget under en pressträff vid
förlossningsavdelningen på Vrinnevisjukhuset i
Norrköping. Under eftermiddagen presenterar Åsa
Regnér budgeten på Rosendalsskolan i Linköping.

Plats:

Program Norrköping
Tid: Onsdag 18 april, klockan 11:00
Plats: Kvinnokliniken på Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Under pressträffen i Norrköping deltar också hälso- och sjukvårdsregionråd
Christoffer Bernsköld (S). 

Program Linköping
Tid: Onsdag 18 april, 13:15
Plats: Rosendalsskolan, Skrivaregatan 19A, Linköping
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Margareta Winberg ska göra en
översyn av socialtjänstlagen
Publicerad 07 april 2017 Uppdaterad 07 april 2017

Margareta Winberg har utsetts till särskild utredare för
att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av
socialtjänstens uppgifter. Regeringen vill med detta
beslut utforma en jämlik och jämställd socialtjänst som
bidrar till social hållbarhet och som med individen i
fokus arbetar med tidiga, förebyggande och
trygghetsskapande insatser och som ger omvårdnad
och omsorg utifrån individens enskilda behov och egna
ansvar.
− Många samhällsförändringar har inneburit att socialtjänsten fått ansvar för
nya grupper, uppgifter och utmaningar. Det ställer stora krav på
kommunernas socialtjänst och dess personal. Vi vill ha en socialtjänst som
arbetar mer med tidiga och förebyggande insatser för barn, våldsutsatta
kvinnor, personer med missbruksproblem och andra grupper, och som
stärker de som vänder sig tills socialtjänsten, säger barn, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér, ansvarig i regeringen för socialtjänsten.

Socialtjänstlagen ska bli lättare att tillämpa och förstå samt underlätta för
kommuner att samarbeta och samverka med varandra och andra.
Kommunerna ska få möjligheter att tillgängliggöra och erbjuda insatser på ett
enklare sätt än idag. Lagen ska också tydliggöra det uppdrag och ansvar som
vilar på kommunerna.

Margareta Winberg, som har utsetts till särskild utredare, är idag
regionfullmäktiges ordförande i Region Jämtland. Winberg var vice
statsminister och jämställdhetsminister i Göran Perssons regering 2002-2003
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och har även varit jordbruks- och arbetsmarknadsminister. Under åren 2003-
2007 var Winberg Sveriges ambassadör i Brasilien.

Utredaren ska bland annat se över och lämna förslag om:

socialtjänstlagens struktur och konstruktion,
tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst för att minska
skillnaderna mellan kommuner.
en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande
arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella
insatser,
hur socialtjänstens uppdrag ser ut för att tydliggöra kommunernas ansvar
och förbättra möjligheterna till samverkan och samarbete mellan
kommuner och andra aktörer
socialtjänstlagens indelning i olika grupper för att möjliggöra en
helhetssyn så att individens behov ses i hela sitt sociala sammanhang och
minska stuprör.
en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst, från utredning till
själva vården och omsorgen.
möjligheten för kommuner att tillgängliggöra insatser samtidigt som en
jämlik, likvärdig och rättssäker socialtjänst säkerställs.
möjligheten att förenkla handläggningen utan att rättssäkerheten och
kvaliteten i vården och omsorgen riskeras.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen presenterar utredare
för översyn av socialtjänstlagen
Publicerad 07 april 2017 Uppdaterad 07 april 2017

Regeringen utser en särskild utredare som ska se över
socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.
Utredaren och innehållet i direktiven presenteras vid en
pressträff med barn-, äldre och jämställdhetsminister
Åsa Regnér, ansvarig i regeringen för socialtjänsten.

Tid: 7 april 2017 kl. 11.00 till kl. 11.45
Plats: Pressrummet, Rosenbad
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

65 mkr till vårdplatser vid Statens
institutionsstyrelse
Publicerad 05 april 2017

I vårbudgeten kommer regeringen att förstärka Statens
institutionsstyrelse, SiS, med ytterligare 65 miljoner
kronor för att skapa förutsättningar att möta behovet av
vårdplatser för barn, unga och vuxna som har behov av
insatser från SiS. Vårändringsbudgeten för 2017
bygger på en överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet.
− Människor som behöver komma bort från till exempel missbruk och
kriminalitet måste få rätt insatser i tid. Det är fortfarande hög efterfrågan på
vårdplatser på Statens institutionsstyrelse. Den här satsningen kommer ge SiS
bättre förutsättningar att bereda vård till de som har det behovet, säger barn-,
äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, ansvarig i regeringen för
socialtjänsten.

I budgetpropositionen för 2017 ökade regeringen genom en
överenskommelse med Vänsterpartiet resurserna till Statens
institutionsstyrelse, SiS, med 40 miljoner kronor.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förstärkt satsning på bemanning
inom sociala barn- och
ungdomsvården
Publicerad 31 mars 2017

Regeringen förstärker satsningen på ökad bemanning i
sociala barn- och ungdomsvården med ytterligare 150
miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2017. Detta
är en nyhet ur budgetöverenskommelsen mellan
regeringen och Vänsterpartiet.
− Situationen inom den sociala barn- och ungdomsvården är fortfarande
ansträngd men en positiv utveckling har påbörjats. Den nationella
samordnaren ser detta vid de återbesök hon gör i kommunerna. Det är
angeläget att fortsätta förbättra förutsättningarna för socialtjänsten att göra
ett bra arbete. Därför förstärker vi nu satsningen ytterligare, säger barn,
äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, ansvarig i regeringen för
socialtjänsten.

I juni 2016 fattade regeringen beslut, efter överenskommelse med
Vänsterpartiet, om en satsning på stärkt bemanning inom den sociala barn-
och ungdomsvården under 2016-2019. Satsningen omfattar sammanlagt 210
miljoner kronor per år. För 2017 tillförs nu ytterligare 150 miljoner kronor.
Totalt satsar regeringen därmed 360 miljoner kronor i år på ökad bemanning
i den sociala barn- och ungdomsvården.

Socialstyrelsen ska följa upp satsningen och redovisa hur kommunerna har
använt stimulansmedlen. En delredovisning av uppdraget ska lämnas till
Regeringskansliet senast den 1 juni 2018 och en slutredovisning senast den 1
juni 2020.

https://www.regeringen.se/


Stimulansmedlen får användas till:

• att öka antalet socialsekreterare
• att öka antalet arbetsledare
• att öka antalet administratörer för att frigöra tid för social-sekreterare eller
arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning

Bemanningssatsningen är del av en större satsning på sociala barn- och
ungdomsvården, där även kvalitetsutveckling ingår, på totalt 250 miljoner
kronor årligen.

Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och
unga

Den 23 mars gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett nationellt
kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga. Satsningen sträcker
sig fram till år 2020, omfattar totalt 30 miljoner kronor och ska stärka
socialtjänsten och hälso- och sjukvården i deras arbete.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag på åtgärder för ökad
kvalitet inom äldreomsorgen
Publicerad 31 mars 2017 Uppdaterad 31 mars 2017

Fredag den 31 mars överlämnades utredningen med
förslag på nationell kvalitetsplan för vård och omsorg
om äldre personer till äldreminister Åsa Regnér. Ett av
förslagen är legitimation för undersköterskor.
Undersköterskor spelar en mycket viktig roll i
äldreomsorgen och regeringen ser det som helt
avgörande att undersköterskeyrkets status stärks.
Kvalitetsplanen ska enligt förslaget genomföras under åren 2019-2034 och
spänner över fyra mandatperioder. Planen ska ge vägledning, vara långsiktig
och uppföljning är en central del. Insatserna som föreslås är på nationell,
regional och lokal nivå.

Regeringen gav i juni 2015 Susanne Rolfner Suvanto i uppdrag att ta fram
förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen med utgångspunkt i
jämlikhet, inflytande och valfrihet för äldre.

− Äldreomsorgen står inför stora utmaningar när befolkningen i Sverige blir
allt äldre. För att säkra en jämlik och jämställd vård och omsorg där
människor är trygga och känner delaktighet behöver vi förändra arbetssätt
och organisation. Den nationella kvalitetsplanen är ett gediget
utredningsarbete med förslag på hur vi långsiktigt och strategiskt ska arbeta.
Frågan om hur en legitimation för undersköterskor skulle kunna utformas är
komplex och regeringen ser därför positivt på att vidare utreda
förutsättningarna för att genomföra en sådan förändring, säger äldreminister
Åsa Regnér.

− Den som genomför kvalitetsplanen i sin helhet under fyra mandatperioder
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kommer att göra något unikt för vården och omsorgen om äldre personer.
Det som kan ge verklig effekt för den äldre personen och utvecklingen av
området är uthållighet, säger regeringens särskilde utredare Susanne Rolfner
Suvanto.

Ett urval av utredningens förslag :

• Utred legitimation för undersköterskor.
• Bestämmelser för att enhetschefer i särskilda boenden, hemtjänst och
dagverksamheter ska ha lämplig utbildning.
• Nationellt inriktningsmål för antal anställda per chef
• Underlätta för äldre att kunna välja ett multiprofessionellt team
• Nationellt kunskapscentrum om äldre och psykisk hälsa.
• Nationell strategi för nya former av välfärdsteknik och stimulansbidrag till
kommunerna för innovationer.

Regeringens genomförda insatser:

• Påbörjat en historisk satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen.
• Beslutat om att det ska finnas personal tillgänglig dygnet runt på
äldreboenden.
• Genomfört ett nytt investeringsstöd för att öka antalet platser på
äldreboenden.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regnér tar emot utredning om
ökad kvalitet i äldreomsorgen
Publicerad 31 mars 2017 Uppdaterad 31 mars 2017

Fredag den 31 mars klockan 9 tar äldreminister Åsa
Regnér emot utredningen med förslag till Nationell
kvalitetsplan för äldreomsorgen vid en pressträff i
Rosenbad. Utredaren Susanne Rolfner-Suvanto
redogör för förslagen på strategiska områden för höjd
kvalitet och ökad effektivitet med målet att uppnå en
jämlik och jämställd vård och omsorg.

Tid: 31 mars 2017 kl. 09.00 till kl. 09.45
Plats: Pressrummet, Rosenbad
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsministern lyfter
svenska sexköpslagen i Madrid
Publicerad 27 mars 2017 Uppdaterad 27 mars 2017

Tisdagen den 28 mars arrangerar Sveriges ambassad i
Madrid ett seminarium om prostitution, sexköpslagen
och normarbete. Jämställdhetsminister Åsa Regnér
talar och berättar om Sveriges arbete mot prostitution,
den svenska sexköpslagen och feministisk regering.
- Sverige vill vara en stark och konstruktiv röst för flickors och
kvinnors rättigheter. I Madrid diskuterar jag bland annat mäns våld mot
kvinnor och den svenska sexköpslagen vilket är centralt i regeringens
internationella arbete för jämställdhet, mänskliga rättigheter och hälsa, säger
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Seminariet följs av ett bilateralt lunchmöte där Regnér träffar Spaniens
hälso-, social- och jämställdhetsminister Dolors Montserrat för att diskutera
aktuella jämställdhetsfrågor i EU.

I mitten av mars lyfte Åsa Regnér även frågan om prostitution och den
svenska sexköpslagen vid det årliga mötet i FN:s Kvinnokomission i New
York (CSW) och även i en öppen debatt i FN:s säkerhetsråd.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nationellt kunskapscentrum för
ensamkommande barn och unga
inrättas
Publicerad 23 mars 2017 Uppdaterad 23 mars 2017

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett
kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga
inom myndigheten. Satsningen sträcker sig fram till år
2020, omfattar totalt 30 miljoner kronor och ska stärka
socialtjänsten och hälso- och sjukvården i deras arbete.
Beslutet innebär att ett kunskapscentrum för ensamkommande barn och
unga ska bildas och integreras som en funktion inom Socialstyrelsen från och
med den 1 april i år.

− Yrkesverksamma som möter och arbetar med ensamkommande barn och
unga behöver ha goda kunskaper och förutsättningar att ge dem vård och
omsorg utifrån deras behov och rättigheter. Vi behöver till exempel lyfta
insatser som rör frågor om våldsutsatthet utifrån flickor och pojkars olika
behov, säger barnminister Åsa Regnér.

Regeringen anser också att det är angeläget att insatser som rör psykisk
ohälsa och suicidprevention särskilt ska belysas i centrumets arbete.

− Den senaste tiden har vi fått rapporter om flera självmordsförsök och
några genomförda självmord bland ensamkommande barn. Vi kan aldrig
acceptera att barn och unga ser självmord som enda utväg. Det nationella
kunskapscentrumet är en viktig del i Regeringens arbete för att stärka hälsan
hos ensamkommande barn och unga, säger folkhälso- och sjukvårdsminister
Gabriel Wikström.
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De kunskapsstöd, metoder och arbetssätt som ska utvecklas ska främst
komma yrkesverksamma inom socialtjänst och hälso- och sjukvård till del
men även personal inom skolan kommer att ha nytta av kunskaperna.
Insatser för en utvecklad samverkan mellan kommuner och landsting ska
också vara en del av kunskapscentrumets arbete.

En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet senast den
15 juni 2018 och en slutredovisning senast den 31 mars 2021.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kunskap om mäns våld mot
kvinnor obligatoriskt i jurist- och
läkarutbildningarna
Publicerad 17 mars 2017

Regeringen avser införa obligatoriska moment om mäns
våld mot kvinnor och våld i nära relationer i utbildningar
till yrken som innebär möten med våldsutsatta kvinnor
och barn. De utbildningar som berörs är
fysioterapeutexamen, juristexamen, läkarexamen,
psykologexamen, sjuksköterskeexamen,
socionomexamen och tandläkarexamen.
− Kunskap om våld i vissa yrkesgrupper kan vara helt avgörande för att
rädda liv. Obligatorisk undervisning om mäns våld i nära relationer på
utbildningar där studenterna kommer möta våldsutövare och våldsutsatta i
sina framtida yrken är en grundläggande åtgärd som efterlysts i årtionden.
Alla som har arbetat länge med dessa frågor förstår att regeringen här skriver
historia, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Målsättningen är att studenterna ska få kunskaper om hur man kan
förebygga och upptäcka våld samt vilka insatser som är verkningsfulla.

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor

I november förra året presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska
skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd
framtid samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns
våld mot kvinnor. En av åtgärderna i strategin är att ändra i
examensbeskrivningarna i högskoleförordningen (1993:100) för de
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utbildningar där det bedöms mest angeläget för att studenterna ska kunna
tillgodogöra sig kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer.



Pressmeddelande från Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet

Uppdrag ska förbättra samverkan
mellan elevhälsan, hälso- och
sjukvården och socialtjänsten
Publicerad 16 mars 2017

En väl utvecklad och fungerande samverkan mellan
elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten är
nödvändig för att barn och unga som är i behov av
tidiga insatser från flera instanser ska få sina behov
tillgodosedda. Regeringen ger därför Statens skolverk
och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans
genomföra ett treårigt utvecklingsarbete i syfte att
förbättra samverkan.
Inom skola, hälso- och sjukvård och socialtjänsten finns ofta flera personer
som arbetar med och kring ett barn. Det kan försvåra och fördröja arbetet för
de olika aktörerna att skapa sig en gemensam helhetsbild av vilka insatser
barnet eller den unge är i behov av. Otydlighet i ansvarsfördelning kan ha
betydelse för barn och ungdomars möjlighet att få den hjälp de behöver.
Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av elevhälsans medicinska och
hälsofrämjande roll från 2015 visar på brister och svagheter i samverkan
mellan elevhälsan och andra aktörer, bland annat gällande samverkan med
barn och ungdomspsykiatrin.

I utvecklingsarbetet om förbättrad samverkan ska relevanta myndigheter och
ett urval av kommuner, landsting och enskilda huvudmän ingå. Uppdraget
ska även genomföras i nära dialog med den nationella samordnaren för den
sociala barn- och ungdomsvården, Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), Friskolornas Riksförbund och Idéburna skolors riksförbund med
flera.
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Som en del i uppdraget ingår att kartlägga och identifiera goda exempel och
framgångsfaktorer men också juridiska och strukturella hinder för
samverkan. Uppdraget ska genomföras utifrån ett barnrätts-,
funktionshinders- och jämställdhetsperspektiv.

– Vi har haft fallande studieresultat och fler elever som mår dåligt samtidigt.
Det är klart att det hänger ihop. Ska fler elever få med sig kunskaperna de
behöver måste skolan kunna ge rätt stöd. Barn och unga ska inte drabbas av
en otydlig ansvarsfördelning mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och
socialtjänst, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

– Barn och unga i behov av stöd behöver ofta samordnade insatser från flera
aktörer. Det här uppdraget ska sätta stopp för att barn och unga hamnar
mellan stolarna och inte får den hjälp de behöver för att olika verksamheter
inte är koordinerade med varandra, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

– Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat. För att vända
utvecklingen krävs ett brett förebyggande arbete och bättre samverkan
mellan hälso- och sjukvården och andra viktiga aktörer i barn och ungas
närhet. Det här uppdraget är en viktig del i det arbetet, säger
sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

En slutredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 31 januari 2021.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Projekt för sociala barn- och
ungdomsvården ska förbättra
socialsekreteras arbetssituation
Publicerad 16 mars 2017 Uppdaterad 16 mars 2017

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får en miljon
kronor till utvecklingsarbete för att underlätta och
effektivisera dokumentationen inom den sociala barn-
och ungdomsvården. Regeringen vill med detta beslut
bidra till att förbättra socialtjänstens förutsättningar och
stärka kommunerna i deras arbete.
- Vi vet genom den nationella samordnaren att en stor del av arbetstiden för
utredande socialsekreterare går till dokumentation. Anställda och chefer
uttrycker en osäkerhet kring vad som ska dokumenteras och det finns en
rädsla för att göra fel. Det här utvecklingsprojektet är ett sätt att frigöra mer
samtalstid med barnen så att de kan vara mer delaktiga i beslut som rör dem
och förbättra de enskilda socialsekreterarnas arbetssituation, säger
barnminister Åsa Regnér.

Medlen, om 1000 000 kronor, tilldelas till SKL i enlighet med deras ansökan
om finansiering av utvecklingsprojekt för dokumentation inom den sociala
barn- och ungdomsvården.

En slutredovisning av arbetet ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31
maj 2018.

Stärkt bemanning i socialtjänsten

Under 2016–2019 genomför regeringen, efter överenskommelse med
Vänsterpartiet, en satsning på stärkt bemanning och kvalitetsutveckling inom
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den sociala barn- och ungdomsvården. Satsningen omfattar sammanlagt 250
000 000 kronor per år, varav 210 000 000 kronor fördelas i syfte att stärka
bemanningen. De återstående 40 000 000 kronorna ska främja kompetens
och stabilitet samt gå till insatser för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring
inom området.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sveriges samarbetsavtal med
Rumänien inom det sociala
området följdes upp
Publicerad 15 mars 2017

Den 14-15 mars besökte statssekreterare Pernilla Baralt
Bukarest och följde upp samarbetsavtalet inom det
sociala området som Sverige och Rumänien
undertecknade i juni 2015 för att förbättra situationen
för utsatta EU-medborgare. Pernilla Baralt träffade
bland annat Rovana Plumb, chef för departementet för
EU-fonder, och tog del av ett utbildningsprogram för
utsatta barn.
- Jag har haft värdefulla samtal med regeringsföreträdare, experter och
frivilligorganisationer.  Rumänien satsar mer på insatser för att främja social
inkludering och regional utveckling i de mest utsatta områdena. Insatser
kommer även i större utsträckning att göras i partnerskap med myndigheter
och frivilligorganisationer. Förskolan har blivit obligatorisk men
kapaciteteten behöver stärkas för att det ska vara möjligt för alla barn i
praktiken, säger Pernilla Baralt, statssekreterare hos barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Pernilla Baralt följde upp samarbetsavtalet mellan Sverige och Rumänien
med Adrian Marius Dobre, statssekreterare för arbete och social rättvisa, och
gick igenom genomförda insatser och vad som ytterligare kan göras. Pernilla
Baralt träffade också Unicef och andra frivilligorganisationer.

Under besöket hade Pernilla Baralt även möte med Rovana Plumb, chef för
departementet för EU-fonder, och samtalade om hur kommande
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finansieringsbidrag till Rumänien ska användas för att utsatta grupper ska bli
inkluderade i samhället.

Samarbetsavtalet för kunskapsutbyte

Samarbetsavtalet mellan Sverige och Rumänien, som undertecknades i juni
2015, fokuserar på att värna rättigheter och stöd till utsatta, inte minst barn
och unga. Det handlar om utbyte av kunskap, erfarenheter, goda exempel
och framtida projekt för att förbättra livet för medborgarna.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsminister och Fröken
Friman lyfter svenska
sexköpslagen vid FN:s
Kvinnokommission i New York
Publicerad 10 mars 2017

Den 13-15 mars leder jämställdhetsminister Åsa
Regnér Sveriges delegation vid FN:s
Kvinnokommissions (CSW) årliga möte i New York. Det
övergripande temat i år är kvinnors ekonomiska
egenmakt på en föränderlig arbetsmarknad. I New York
deltar också skådespelaren Sissela Kyle genom den
svenska delegationen.
CSW (Commission on the Status of Women) samlar FN:s medlemsländer
och är det främsta mellanstatliga organet i världen som arbetar för att stärka
kvinnors situation och jämställdhet globalt.

– Vi är många som ser med oro på det som händer i världen i dag och därför
känns det mer angeläget än någonsin att delta på CSW. Nu när särskilt unga
flickors, kvinnors och hbt-personers rättigheter ifrågasätts är det en oerhört
positiv kraft att tusentals kvinnor samlas för att diskutera just detta i New
York. Sverige kan genom sin närvaro på CSW stärka modiga
kvinnoaktivister över hela världen, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Målet för det svenska engagemanget är att vara en stark och konstruktiv röst
för kvinnors och flickors rättigheter. På plats kommer Sverige i anknytning
till mötets tema bland annat lyfta frågor om löne- och pensionsskillnader,
könssegregation på arbetsmarknaden och sociala reformer som
förutsättningar för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden – så som
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föräldraförsäkring, barn- och äldreomsorg.

Tillsammans med Fröken Friman mot sexköp och trafficking

Under tisdagen arrangerar Sverige tillsammans med Frankrike och CAP
International ett sidoevenemang om sexköp och trafficking där Sverige bland
annat kommer lyfta erfarenheterna av den svenska sexköpslagen. På
seminariet deltar också skådespelaren och jämställdhetsdebattören Sissela
Kyle, bland annat känd för sin roll som kvinnorättskämpen Dagmar Friman i
dramaserien Fröken Frimans krig, som också skildrar jämställdhetspolitikens
utveckling i Sverige.

Tisdag den 14 mars kommer jämställdhetsminister Åsa Regnér hålla Sveriges
anförande i en öppen debatt i säkerhetsrådet. Temat för debatten är Modern
Slavery/Human trafficking.

På plats i New York kommer Åsa Regnér också att delta i en panel med
nordiska ministerkollegor för att diskutera jämställdhet inom den nordiska
arbetsmarknaden. Hon kommer också att träffa representanter för en rad
organisationer – Non Governmental Organisations (NGO) – verksamma på
jämställdhetsområdet och som har särskilt fokus på hedersrelaterat våld och
förtryck.

Inför årets möte har 1082 NGO:er med totalt 8623 representanter anmält sig
till CSW, vilket är rekord.

Till Washington för att diskutera säkerhetsfrågor

Efter CSW kommer Åsa Regnér att delta på invigningen av årets Public
Diplomacy-program med temat Safe and Sound i Washington D.C.
Safe and Sound arrangeras av den svenska ambassaden och fungerar som en
plattform för att fördjupa det bilaterala samarbetet med USA på
säkerhetsområdet. Inom ramen för temat uppmärksammas gemensamma
intressen och utmaningar relaterade till bland annat nationell beredskap.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér är tillgänglig för intervjuer både på plats
och på telefon. Kontakta pressekreterare Joanna Abrahamsson.



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Socialdepartementet

Starkare skydd mot
barnäktenskap, tvångsäktenskap
och brott med hedersmotiv
Publicerad 09 mars 2017

Regeringen har gett justitierådet Mari Heidenborg i
uppdrag att se över hur skyddet mot barnäktenskap,
tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv kan
stärkas.
Trots de lagändringar som genomfördes 2014 talar det mesta för att
förekomsten av barnäktenskap och tvångsäktenskap har ökat i Sverige.
Därför är det angeläget att utvärdera lagstiftningen inom områdena.

I utredningsuppdraget ingår bland annat att analysera och ta ställning till hur
möjligheterna att erkänna utländska barnäktenskap ytterligare bör begränsas.
Tillämpningen av straffbestämmelserna om äktenskapstvång och
vilseledande till tvångsäktenskapsresa ska utvärderas och utredaren ska ta
ställning till om bestämmelserna bör ändras. Utredaren ska också titta på hur
berörda myndigheter arbetar med och samverkar kring brottslighet inom
dessa områden. Utredningen har också fått i uppdrag att se över om det bör
införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv.

– Tvångsäktenskap och barnäktenskap måste bekämpas. Barn som har ingått
äktenskap utomlands måste känna att samhället står på deras sida. Personer
som begår brott med hedersmotiv ska dömas och brotten ska bedömas
strängt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Det handlar om rätten att utbilda sig, välja med vem man vill ha en
kärleksrelation med och hur man vill forma sitt liv. Den här utredningen
kommer att tillsammans med det uppdrag vi nyligen har gett till
Socialstyrelsen att ta fram en förstärkt vägledning till kommunerna. Vår
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utgångspunkt är tydlig; barn ska inte vara, behandlas eller betraktas som
gifta, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Den del av uppdraget som gäller erkännande av utländska barnäktenskap ska
redovisas i ett delbetänkande senast den 6 december 2017. Uppdraget ska
slutredovisas senast den 1 september 2018.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér till Malmö på
Internationella kvinnodagen
Publicerad 08 mars 2017

I eftermiddag besöker jämställdhetsminister Åsa
Regnér Malmö för att träffa Internationella
kvinnoföreningen (IKF) och ungdomar från fryshuset.
Besöket fokuserar på teman kring Internationella
kvinnodagen och man kommer bland annat att diskutera
inkludering och unga tjejers självkänsla.
– Jag ser fram emot att besöka Malmö på Internationella kvinnodagen. Jag
kommer att träffa kvinnor som berättar om sin verklighet och vardag, säger
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

IKF är en ideell förening som vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter. De
erbjuder verksamhet i form av mentorskap, studiecirklar, nätverk,
kompetensutveckling, sociala aktiviteter som öppet hus och kulturaftnar.

Program:

13:15- 13:45 Träff med Internationella kvinnoföreningen, IKF, i deras
lokaler
på Vuxenskolan.

14:15-15:15 Dialogstund med ungdomar från verksamheterna Tillsammans
för Sverige, United Sisters och VÄS-Vi är samhället och Lös det. 
Adress: Sofielundsvägen 1

Media är välkomna att delta.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nils Öberg ska utreda
förebyggande insatser för män
som utsätter närstående för våld
Publicerad 07 mars 2017 Uppdaterad 07 mars 2017

Regeringen har utsett Nils Öberg till särskild utredare
för återfallsförebyggande insatser för män som utsätter
närstående för våld. Utredningens uppdrag är att
analysera effekterna av insatserna samt föreslå hur
arbetet med våldsutövare kan utvecklas och stärkas.
Utredningen är en del i genomförande av den nationella strategin för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som regeringen beslutade i
november förra året.

− Risken för att en person som har utsatts för våld i en nära relation ska
utsättas igen är mycket stor. Vi måste fokusera på våldsutövaren och det
förebyggande arbetet för att förhindra att våldet uppstår och upprepas.
Utredningen är ett viktigt steg i att gå från projekt till nationella program när
det gäller att förebygga våldet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér.

− Effektivt återfallsförebyggande arbete bygger på en kombination av
ingripande och stödjande åtgärder. När det gäller män som utövar våld i nära
relationer behövs fler insatser som är anpassade till de varierande behov som
finns i just denna målgrupp, säger Nils Öberg, regeringens särskilda utredare.

Utredningens uppdrag är att:

Kartlägga kunskap om verksamma metoder samt analysera verksamheter
som syftar till att förebygga att våld uppstår och återupprepas.
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Se över behov av stöd och vägledning för att utveckla
återfallsförebyggande verksamhet samt lämna förslag på hur stödet kan
utformas för att möjliggöra effektivisering av det arbetet.
Se över socialnämndens ansvar för insatser till våldsutövare samt
analysera hälso- och sjukvårdens förutsättningar att identifiera personer
som kan komma att på nytt utöva våld mot närstående och hur dessa kan
få behandling för att ändra sitt beteende.
Främja och stärka samverkan mellan och inom socialtjänst, hälso- och
sjukvård och rättsväsendets myndigheter.
Ge en lägesbeskrivning av hur kommuner och ansvariga myndigheter tar
hänsyn till och involverar det sociala nätverket kring våldsutövaren och
den våldsutsatta i arbetet med att förebygga och bekämpa våld i nära
relationer.
Kartlägga hur säkerheten för våldsutsatta kvinnor, barn och andra
närstående i våldsutövarens familj hanteras i arbetet med våldsutövare,
samt överväga och föreslå åtgärder för att stödja arbetet med att stärka
närståendes säkerhet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018.

Öberg generaldirektör vid Kriminalvården

Sedan 2012 är Nils Öberg generaldirektör vid Kriminalvården som under
flera år har utvecklat ett kunskapsbaserat arbete med återfallsförebyggande
metoder. Öberg har också en bakgrund som expeditionschef vid
Justitiedepartementet.

 



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen presenterar utredare
för återfallsförebyggande insatser
för män som utsatt andra för våld
Publicerad 06 mars 2017 Uppdaterad 06 mars 2017

Regeringen utser en särskild utredare som ska se över
återfallsförebyggande insatser riktade till män som inte
är frihetsberövade och som har utsatt närstående
kvinnor, barn eller andra närstående för våld. Utredaren
och innehållet i direktiven presenteras vid en pressträff
med barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Tid: tisdag den 7 mars klockan 09:30.

Plats: Pressrummet, Rosenbad

Presslegitimation krävs.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressbriefing inför FN:s
kvinnokommissions (CSW) årliga
möte i New York
Publicerad 28 februari 2017

Den 13-15 mars leder jämställdhetsminister Åsa
Regnér Sveriges delegation vid FN:s
kvinnokommissions (CSW) årliga möte i New York som
arrangeras för 61:e gången. Inför mötet bjuds media in
till en pressbriefing om Sveriges prioriteringar och om
vårt side event om prostitution och människohandel för
sexuella ändamål.

Tid: 6 mars 2017 kl. 15.00 till kl. 15.30
Plats: Socialdepartementet, Fredsgatan 8

Det övergripande temat vid årets möte är kvinnors ekonomiska egenmakt i
ett förändringt arbetsliv.

Antalet deltagare vid CSW fortsätter att öka och i år har 1082
organisationer, totalt 8623 personer, förhandsregistrerat sig utöver
regeringsrepresentanter.

Vid briefingen deltar från Åsa Regnérs stab:

Pernilla Baralt, statssekreterare
Joanna Abrahamsson, pressekreterare
Berit Jernberg, politiskt sakkunnig
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen ska öka
kunskapen om mäns våld mot
kvinnor
Publicerad 23 februari 2017 Uppdaterad 23 februari 2017

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att stödja
genomförande och uppföljning av den nationella
strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot
kvinnor. I uppdraget ingår att förbättra kunskapen om
förekomsten av våld och insatser på området samt
kompetensstöd och metodutveckling för vård- och
omsorgspersonal. Socialstyrelsen ska också genomföra
en nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och
förtryck, barnäktenskap och tvångsäktenskap.
− Regeringen står för en rejäl ambitionshöjning när det gäller att motverka
mäns våld mot kvinnor. Vi fattar beslut för långsiktig förändring. Vi kommer
alltid ha fokus på de våldsutsatta men ambitionen måste vara att slaget aldrig
ska utdelas, våldtäkten aldrig ske, det är det enda rätta, säger barn- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Delar av den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor bygger på en
överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Uppdraget till Socialstyrelsen syftar till

att förbättra kunskapen om förekomsten av mäns våld mot kvinnor och
insatser på nationell, regional och lokal nivå,
att specifikt förbättra kunskapen om förekomsten av mäns våld mot
kvinnor och våldsrelaterade insatser inom socialtjänst och hälso- och
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sjukvård på kommunal respektive regional nivå,
att förstärka kompetensstödet till vård- och omsorgspersonal, samt
att utveckla bedömnings- och behandlingsmetoder i socialtjänstens och
hälso- och sjukvårdens arbete med våldsutövare samt våldsutsatta
kvinnor och barn.

Socialstyrelsen ska göra en delredovisning av uppdraget senast den 30 mars
2018 och en slutredovisning senast den 31 mars 2020.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetspolitiska skrivelsen
beslutad i riksdagen
Publicerad 22 februari 2017 Uppdaterad 22 februari 2017

Regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet -
feministisk politik för en jämställd framtid beslutades på
onsdagen efter avslutad votering i riksdagen. Under
dagen genomfördes en riksdagsdebatt om skrivelsen.
− Jag är glad för att vi har stöd för de jämställdhetspolitiska målen och
inriktningen i den nationella strategin på mäns våld mot kvinnor.
Myndigheten blir nu verklighet den 1 januari 2018. Vi har haft konstruktiva
samtal med Liberalerna och tillsammans stärker vi arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Skrivelsen består av regeringens jämställdhetspolitiska målsättningar, en
beskrivning av organisering för genomförande och ett system för uppföljning.
I skrivelsen ingår en tioårig nationell strategi som omfattar mäns våld mot
kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och
människohandel för sexuella ändamål.

Delar av strategin bygger på en överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet.
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Socialdepartementet

I dag träffar regeringen
generaldirektörer och SKL för att
förbättra arbetet mot mäns våld
mot kvinnor
Publicerad 21 februari 2017 Uppdaterad 21 februari 2017

Att motverka mäns våld mot kvinnor är högt prioriterat
för regeringen. I november 2016 presenterades en
nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns
våld mot kvinnor. Genom en långsiktig strategi och ett
riktat åtgärdsprogram lägger regeringen grunden till ett
mer målinriktat och samordnat arbete inom området.
Särskilt angeläget är att utveckla våldsförebyggande
insatser. Strategin är tioårig och började gälla den 1
januari 2017.
För att förankra den nationella strategin och diskutera angelägna
utvecklingsfrågor har statsråden Åsa Regnér, Morgan Johansson och Anders
Ygeman bjudit in ett tjugotal generaldirektörer och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) till ett möte. Mötet hålls tisdagen den 21 februari 2017 i
Rosenbad.
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Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Modell för skolsamverkan ska
inkludera fler placerade barn och
unga
Publicerad 20 februari 2017 Uppdaterad 20 februari 2017

En obruten skolgång är viktigt för alla placerade barn
och unga. Regeringen har som en del av en satsning
som är överenskommen med Vänsterpartiet beslutat om
ett uppdrag till Skolverket, Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM) och Socialstyrelsen att
anpassa en modell för skolsamverkan till att även
omfatta barn och unga som är placerade i familjehem,
jourhem, hem för vård eller boende (HVB) och
stödboende.
Erfarenheter visar att skolan kan glömmas bort vid ett beslut om placering av
barn och unga. Det innebär ofta att den mottagande huvudmannen inte får
nödvändig information om elevens skolhistorik för att snabbt komma i gång
med relevant utbildning.

Statens institutionsstyrelse (SiS) och SPSM har tidigare haft i uppdrag att
utveckla och pröva en strukturerad modell för skolverksamheten inom SiS.
Syftet var att SiS, i samband med mottagande av barn, även skulle få
relevant information om skolhistorik. SiS har därigenom oftare fått
skoluppdrag och skoldokument från socialtjänsten efter att ha använt sig av
modellen och kunnat genomföra ett bättre mottagande.

Modellen skulle kunna användas även för andra placeringsformer än vid de
särskilda ungdomshemmen inom SiS. Därför ges Skolverket, SPSM och
Socialstyrelsen i uppdrag att anpassa modellen så att även barn och unga
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placerade i familjehem, jourhem, HVB och stödboende omfattas.

- Alla barn ska ha rätt till en trygg, fungerande och jämlik skolgång. För barn
som växer upp under tuffa villkor är en bra skolgång den viktigaste biljetten
till ett vuxenliv med makt över sin egen framtid. Med det här beslutet stärker
vi skolgången för några av våra mest utsatta elever, säger utbildningsminister
Gustav Fridolin.

- En fungerande skolgång är en viktig skyddsfaktor för barn. Därför är det
viktigt att sprida fungerande arbetssätt för att stärka placerade barns
skolgång och rätt till utbildning vilket vi nu gör genom det här uppdraget,
säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018.



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Socialdepartementet

Morgan Johansson och Åsa
Regnér tillgängliga för
kommentarer efter möte med den
borgerliga oppositionen och
Vänsterpartiet
Publicerad 16 februari 2017 Uppdaterad 16 februari 2017

Imorgon fredag den 17 februari kl. 09.30 är justitie- och
migrationsminister Morgan Johansson och barn-, äldre-
och jämställdhetsminister Åsa Regnér tillgängliga för
kommentarer efter ett möte med den borgerliga
oppositionen och Vänsterpartiet om barnäktenskap.

Tid: 17 februari 2017 kl. 09.30
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad, Stockholm
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen satsar på digitalt stöd
inom sociala barn- och
ungdomsvården
Publicerad 16 februari 2017 Uppdaterad 16 februari 2017

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tilldelas 1, 7
miljoner kronor för att stödja utvecklingen av digitalt
stöd inom sociala barn- och ungdomsvården enligt nytt
regeringsbeslut. Satsningen ska bidra till att förbättra
socialtjänstens förutsättningar, frigöra tid för
socialsekreterare och stärka kommunerna i deras
arbete.
− Idag har socialsekreterare generellt lite tid till samtal med barn och unga.
Genom den här satsningen vill jag och regeringen underlätta och förbättra
deras arbetssituation men även göra barn och unga mer delaktiga i de beslut
som rör dem, säger barnminister Åsa Regnér som är ansvarig i regeringen för
socialtjänsten.

Beslutet innebär att regeringen beviljar Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) 1 690 000 kronor till utvecklingsarbete inom socialtjänsten. Fem till
sex försökskommuner ska undersöka om taligenkänning medför att
dokumentationen blir mer effektiv och tidsbesparande samt mer transparant.
Taligenkänning är ett dikteringssystem som används inom hälso- och
sjukvården och som innebär att journalanteckningar skrivs in samtidigt som
de läses upp.

SKL ska redovisa genomförda aktiviteter och erfarenheter i en rapport
senast den 15 augusti 2017 för det inledande arbetet under 2017 samt en
slutredovisning senast den 30 september 2018.
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Tidsmätning genomförd i socialtjänsten

Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården
Cecilia Grefve har besökt 52 kommuner. Under besöken har hon bland annat
genomfört en tidsmätning som visar att knappt en timme i veckan ägnas åt
enskilda samtal med barn. Rapportering från samordnarens uppdrag visar
också att den tekniska utvecklingen och andra innovationer är eftersatt inom
den sociala barn- och ungdomsvården.

Under 2016–2019 genomför regeringen, efter överenskommelse med
Vänsterpartiet, en satsning på stärkt bemanning och kvalitetsutveckling inom
den sociala barn- och ungdomsvården. Satsningen omfattar sammanlagt 250
miljoner kronor per år.



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Socialdepartementet

Nationell samling i Rosenbad mot
hedersrelaterat våld och förtryck
Publicerad 13 februari 2017 Uppdaterad 13 februari 2017

Tisdag den 14 februari arrangerade
Socialdepartementet och Länsstyrelsen i Östergötland
en nationell samling i Rosenbad mot hedersrelaterat
våld och förtryck. Barn- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér och inrikesminister Anders Ygeman talade.
Konferensens inriktning var på hur arbetet bäst bedrivs
för att förebygga och stoppa våldet och förtrycket,
inklusive barnäktenskap.

Tid: 14 februari 2017 kl. 13.00 till kl. 16.30
Plats: Rosenbads konferenscenter

Intresset för att delta vid den nationella samlingen var stort och det var
fullsatt. Vid konferensen presenterade regeringens politik mot hedersrelaterat
våld och förtryck, förebyggande verksamheter och arbete inom kommuner,
myndigheter, rättsväsende och organisationer.

Program:

13.00
Inledningstal av Åsa Regnér, barn- och jämställdhetsminister.

13.10
Presentation av Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland.
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13.20
Att förebygga: Paneldiskussion med Rädda Barnen, Örebro kommun samt
Origo – Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

13.45
Kommunalt ledarskap: Presentation om Norrköpings kommuns arbete med
hedersrelaterat våld och förtryck.

14.00
Att motverka barnäktenskap: Paneldiskussion med Socialstyrelsen,
Barnombudsmannen och Migrationsverket.

14.30 – 15.00 Paus

15.00 Inrikesminister Anders Ygeman talar

15.10
Att åtala: Presentation av åklagare Ulrika Ekvall om äktenskapstvångsmålet.

15.40
Fokus på förövarna: Panel med Polismyndigheten och Kriminalvården.

16.00 Mediatid

 



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ministrar gör välfärdsresa med
pressträff i tunnelbanan
Publicerad 06 februari 2017 Uppdaterad 06 februari 2017

Onsdag den 8 februari reser Socialdepartementets
ministrar Annika Strandhäll, Gabriel Wikström och Åsa
Regnér från norra Botkyrka till Danderyds sjukhus för
studiebesök längst vägen. Det kommer att hållas en
pressträff på tunnelbaneplattformen i Skärholmen.
- Regeringens riktning för välfärdspolitiken står på turnéschemat. Vi kommer
fortsätta göra liknande resor i andra delar av landet och kommer bland annat
se exempel på hur välfärdsmiljarderna använts av kommuner och landsting,
säger Annika Strandhäll

Program:

08:15: Besök i hemtjänsten norra Botkyrka
10:00: Besök på Skärholmens vårdcentral
11:15 Pressträff Skärholmens tunnelbana, perrongen
Resan fortsätter med tunnelbana till Danderyd
13-15: Studiebesök på Danderyds sjukhus

Det finns möjlighet för media att följa med under delar av dagen.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Justitiedepartementet,
Socialdepartementet

Tre statsråd besöker Köping
Publicerad 03 februari 2017 Uppdaterad 03 februari 2017

Statsråden Per Bolund, Morgan Johansson och Åsa
Regnér besöker Köping torsdag den 9 februari. Fokus
för besöket är etablering av nyanlända.
Förutom statsråden deltar även Lena Johansson, regionråd med ansvar för
personalfrågor (S) och Daniel Åkervall, lokalt språkrör i Köping (MP).

Program i Köping

Klockan 15.00
Besök vid Svenska För medicinskt utbildade Akademiker (SFA),
Västmanlands sjukhus. Glasgatan 27, Köping.

Deltagarna utbildar sig i svenska språket samtidigt som de parallellt läser
yrkessvenska som ger baskunskaper för att arbeta inom svenska hälso- och
sjukvården.

Klockan 15.30
Mediatid, Västmanlands sjukhus. Media är även välkomna att delta hela
dagen.

Klockan 15.50
Besök vid Kompetenscenter, Glasgatan 20 B. Kompetenscenter är en
samlingsplats för olika typer av utbildningar inklusive SFI-utbildning.

Klockan 16.20 – 17.00
Öppet möte i Kompetenscentret. Elizabeth Salomonsson, kommunalråd (S),
och regionråd Andreas Porsvald (MP) deltar också.
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Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet,
Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet

Regeringen representerad vid
Forum Jämställdhet i Örebro
Publicerad 31 januari 2017 Uppdaterad 31 januari 2017

Tisdag den 31 januari och onsdag den 1 februari pågår
Forum Jämställdhet i Örebro. Från regeringen deltar
statsråden Magdalena Andersson, Gustav Fridolin, Ylva
Johansson, Åsa Regnér och Annika Strandhäll.
− Jämställdhet är en rättvisefråga men är också en del av lösningen på de
utmaningar som samhället står inför. Sveriges regering är feministisk och det
innebär att jämställdhet är avgörande i alla våra prioriteringar, beslut och hur
vi fördelar resurser. Därför har vi en bred representation vid Forum
Jämställdhet, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Forum Jämställdhet arrangeras av Sveriges Kvinnolobby på Conventum,
Fabriksgatan 17-19, i Örebro. Konferensen har i år fokus på att integrera ett
jämställdhetsperspektiv i budgetar, styrning och verksamhetsutveckling.

Ur programmet när statsråd och statssekreterare deltar

Tisdag den 31 januari

Finansminister Magdalena Andersson medverkar vid invigningen och talar
om hur jämställdhetsperspektivet finns med i finanspolitiken, kl. 10.30-
11.30

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson medverkar i seminariet: "Men at
work – är våra arbetsmarknadsinsatser till för både kvinnor och män?" Kl.
13.30- 14.30.

Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, deltar

https://www.regeringen.se/


vid seminariet "Vad är prislappen för strukturella löneskillnader mellan
kvinnor och män?" Kl. 15.00- 16.00.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér deltar i seminariet: "Make the world great
again – hur stoppar vi växande populism och antifeminism?" Klockan 16.15-
17.15.

Onsdag den 1 februari

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll medverkar i seminariet: "Hur
utformar vi en föräldraförsäkring som ger ekonomisk självständighet livet
ut?" Medverkar gör även regeringens särskilda utredare Lars Arrhenius.
Klockan 09.30-10.30

Kerstin Alnebratt, som leder organisationskommittén som förbereder att
Jämställdhetsmyndigheten ska vara verksam från och med 2018, deltar i
seminariet "Ska det ta 20 år att få en strategi att fungera?" Kl. 10.45- 11.45

Annika Strandhäll deltar också vid seminariet "Kvinnors arbetsmiljö och
sjukskrivningar – hur organisera arbete som främjar jämställdhet och
förebygger ohälsa?" Klockan 12.30- 13.30

Utbildningsminister Gustav Fridolin deltar i seminariet "Duktiga flickor
kostar inte – Pengar och resultat i skolans värld", kl. 13.45- 14.45

Erik Nilsson, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, medverkar i
seminariet "Tro, hopp och kärlek – Är religion ett hinder för jämställdhet?"
Kl. 13.45- 14.45.

Statsråden är tillgängliga för media i Örebro.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Krav på hyresnivåer för
investeringsstöd till äldrebostäder
ska utredas
Publicerad 26 januari 2017 Uppdaterad 26 januari 2017

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att
göra en konsekvensanalys av att införa krav på
hyresnivåer i förordningen (2016:848) om statligt stöd
för att anordna och tillhandahålla bostäder till äldre. För
att genomföra uppdraget tilldelas Boverket 400 000
kronor för 2017.
− Fler bostäder för äldre är en nyckelfråga för att utveckla den svenska
modellen. Därför införde vi förra året ett nytt investeringsstöd för
äldrebostäder. Nu går vi vidare med frågan för att säkerställa rimliga
hyresnivåer när investeringsstödet används, säger äldreminister Åsa Regnér.

Boverket ska redovisa och föreslå olika alternativ för hur krav på
hyresnivåer m.m. skulle kunna införas i förordningen så ändamålsenligt som
möjligt.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 september
2017.

Det nya investeringsstödet för äldrebostäder började gälla den 15 november
2016 efter ett regeringsbeslut. Reformen är en del av regeringens
överenskommelse med Vänsterpartiet om budgetpropositionen för 2017.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ekman Aldén ny generaldirektör
för Myndigheten för delaktighet
Publicerad 26 januari 2017 Uppdaterad 26 januari 2017

Regeringen har utsett Malin Ekman Aldén till ny
generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD.
Idag är hon vikarierande generaldirektör för
myndigheten. Malin Ekman Aldén tillträder den 1
februari 2017.
− Jag är mycket glad att regeringen idag har utsett Malin Ekman Aldén till ny
generaldirektör för Myndigheten för delaktighet. Malin har gedigen
erfarenhet av statlig förvaltning och tillgänglighetsfrågor, säger Åsa Regnér,
ansvarig minister för regeringens funktionshinderspolitik.

Malin Ekman Aldén efterträder Anne Holm Gulati.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny styrning för att Sverige ska bli
bäst i världen på E-hälsa
Publicerad 23 januari 2017 Uppdaterad 23 januari 2017

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har kommit överens om en handlingsplan på e-
hälsoområdet för perioden 2017–2019 som bland annat
innehåller en ny nationell samverkans- och
samordningsstruktur.
Strukturen ska främja bättre samordning och en tydligare ansvarsfördelning
mellan berörda parter inom e-hälsofrågorna i syfte att bättre kunna tillvarata
digitaliseringens möjligheter i berörda sektorer.

- Vi har sedan tidigare sett ett behov av en starkare nationell samordning av
e-hälsofrågorna för att skapa effektivitet i arbetet. Men den nya strukturen
kan vi undvika dubbelarbete i berörda verksamheter och se till att
digitaliseringens möjligheter snabbare slår igenom fullt ut i hälso- och
sjukvården, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

- Att gemensamt utveckla e-hälsoarbetet är en viktig del när vi moderniserar
socialtjänstens arbete och utvecklar den svenska modellen. Genom att stat,
kommun och landsting arbetar tillsammans i det här kommer vi att kunna nå
längre fortare. Det handlar om att digitaliseringens möjligheter ska komma
fler till godo, säger barn- äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

- Handlingsplanens inriktning har stor betydelse för landets landsting,
regioner och kommuner. I och med detta tar vi ett nationellt ansvar för de
gemensamma och grundläggande förutsättningar som är nödvändiga för att
möjliggöra en verksamhetsnära utveckling i hälso- och sjukvård och
socialtjänst, säger Anders Henriksson, SKL:s 1:e vice ordförande.
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Den nya strukturen ingår som en del av den handlingsplan för
genomförandet av Vision e-hälsa 2025 som regeringen och SKL nu slutit en
överenskommelse om. Handlingsplanen lägger särskilt fokus på nationell
standardisering och ett av förslagen är att ett Nationellt forum för
standardisering inom e-hälsa ska inrättas. Forumet ska bl.a. utgöra en arena
för strategisk koordinering av pågående utvecklingsinsatser av nationellt
gemensamt intresse inom standardisering på e-hälsoområdet samt identifiera
och peka på områden av betydelse för gemensamma satsningar. Andra
insatser som föreslås är bl.a. bättre system för uppföljning samt
omvärldsbevakning inom e-hälsoområdet.

Handlingsplanen samt samverkans- och samordningsstrukturen i denna
täcker åren 2017–2019.



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Stefan Löfven och Jean-Claude
Juncker leder toppmöte för rättvisa
jobb och tillväxt
Publicerad 23 januari 2017 Uppdaterad 23 januari 2017

Sveriges statsminister Stefan Löfven kommer
tillsammans med Europeiska kommissionens
ordförande Jean-Claude Juncker att stå värd för ett
toppmöte i Göteborg den 17 november 2017, där fokus
kommer att ligga på att främja rättvisa jobb och tillväxt.
Under toppmötet kommer stats- och regeringschefer, arbetsmarknadens
parter och andra nyckelaktörer att mötas för att diskutera hur man kan
främja rättvisa jobb och tillväxt. Centrala frågor kommer att vara väl
fungerande och rättvisa arbetsmarknader i Europa, effektiva och hållbara
sociala trygghetssystem samt social dialog.

Trots den senaste tidens ekonomiska återhämtning har den sociala och
ekonomiska krisen i Europa, som varit den värsta på många år, haft stora
konsekvenser. Vårt arbetsliv och våra samhällen förändras snabbt.
Globaliseringen, den digitala revolutionen, nya arbetsmönster och
demografiska förändringar skapar nya möjligheter och nya utmaningar. Vi
har ett gemensamt ansvar och intresse av att arbeta för ett Europa som är
mer välmående och rustat för att möta framtiden, där den ekonomiska och
sociala utvecklingen går hand i hand.

Toppmötet är ett tillfälle för nyckelaktörer att diskutera politiska
prioriteringar och initiativ på EU-nivå samt hur Europeiska unionen,
medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter kan nå resultat när det gäller
gemensamma ekonomiska och sociala prioriteringar.
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Ordförande Jean-Claude Juncker: "Ända sedan jag inledde mitt uppdrag har
jag varit tydlig med att jag vill ha ett mer socialt Europa, och vi har tagit
viktiga steg i den riktningen. Detta år kommer att att vara avgörande. Utifrån
de omfattande samråd som hittills genomförts är det dags att inrätta en
europeisk pelare för sociala rättigheter. Det sociala toppmötet för rättvisa
jobb och tillväxt i Sverige blir ett viktigt tillfälle för att ge ett nödvändigt
momentum till dessa frågor och lyfta dem högt upp på Europas agenda, där
de hör hemma.

Statsminister Stefan Löfven: "I dessa oroliga tider måste vi visa att vi kan
göra skillnad i människors vardag. Därför borde vi alla prioritera ett mer
socialt Europa med rättvisa arbetsvillkor, väl fungerande arbetsmarknader
och en stark social dialog. Och jag är övertygad om att vi kan ta viktiga steg
för att nå de här målen under toppmötet i november."



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Staten och SKL i
överenskommelse för stärkt
jämställdhetsarbete med fokus på
män 2017
Publicerad 20 januari 2017 Uppdaterad 20 januari 2017

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har beslutat om en ny överenskommelse om att
stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och
pojkar 2017. SKL tilldelas 8 miljoner kronor. Det innebär
att den satsning som har genomförts på området sedan
oktober 2015 får en fortsättning och att arbetet kommer
utvecklas.
− För att förverkliga målet om ett jämställt samhälle är mäns delaktighet och
engagemang en förutsättning inom alla områden. Det gäller exempelvis det
förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor, säger
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Om kommuner och landsting ska klara sitt välfärdsuppdrag på längre sikt
behöver fler män arbeta inom våra verksamheter menar Lena Micko,
ordförande för SKL. Föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt får
inte stå i vägen.

− Förskola och skola har en viktig uppgift när det gäller att utmana
stereotypa könsnormer. Vi ser att killar får bättre betyg om skolan aktivt
arbetar för att ändra manlighetsnormer och skolan blir en tryggare miljö för
både flickor och pojkar, säger Lena Micko.

Regeringen och SKL ingick en överenskommelse om jämställdhet med
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inriktning mot män och pojkar för perioden oktober 2015 till utgången av
2016. Inom den satsningen, som omfattade 10,7 miljoner kronor, har SKL
bland annat genomfört en rad spridningsaktiviteter samt kartlagt vad
kommuner och landsting har gjort på området de senaste tio åren.

Satsningens övergripande mål för 2017

Det övergripande målet för satsningen är att bidra till förverkligandet av det
nationella jämställdhetspolitiska målet: kvinnor och män ska ha samma makt
att forma samhället och sina egna liv. Det sker genom att:

öka mäns och pojkars delaktighet i jämställdhetsarbetet, samt att
frågor om normer för manlighet och mäns och pojkars livsvillkor ska få
en tydligare plats i det jämställdhetsarbete som drivs av eller får stöd
från kommuner och landsting.

Överenskommelsen bygger på analyserna och slutsatserna i den statliga
utredningen Män och jämställdhet (SOU 2014:6). Utgångspunkten för
inriktning och insatser är regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet –
feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10).

En redovisning av hela det arbete som har genomförts inom satsningen 2017
ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2018.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Växande befolkning säkrar
välfärden
Publicerad 20 januari 2017 Uppdaterad 20 januari 2017

Idag uppmättes Sveriges befolkning enligt Statistiska
centralbyrån (SCB) för första gången till över 10
miljoner invånare.
− Att vår befolkning växer kraftigare än de flesta andra i Europa är viktigt
för att säkra välfärden och pensionernas utveckling. Det ger oss bland de
bästa förutsättningarna att långsiktig klara finansieringen av välfärden, säger
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister.

− Sverige ska vara världens bästa land för barn att växa upp i. Jag är glad att
vi idag har nått tio miljoner invånare i Sverige som får leva i ett samhälle
enligt den svenska modellen. Därför investerar vi också för jobb, utbildning
och välfärd, säger barnminister Åsa Regnér.

− Trygg och säker förlossningsvård i hela landet är avgörande för kvinnors
hälsa och för våra små invånare. Därför gör den här regeringen stora
satsningar på både förlossningsvården och kvinnors hälsa, säger folkhälso-
och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Internationellt möte om
näringslivets roll i arbetet mot våld
mot barn
Publicerad 18 januari 2017 Uppdaterad 18 januari 2017

Idag, onsdag den 18 januari, togs ett nytt steg i det
globala partnerskapet mot våld mot barn med ett
internationellt möte i schweiziska Davos med fokus på
näringslivets roll i arbetet. Mötet arrangerades i
samband med det årliga World Economic Forum. Det
globala partnerskapet ska bidra till att uppnå de globala
målen i Agenda 2030 om att förebygga och stoppa våld
och exploatering av barn. Sverige har en framträdande
roll som ett av vägvisarländerna (pathfinders) samt var
medarrangör av mötet.
− För att uppnå målen i Agenda 2030 om att alla flickor och pojkar i världen
ska växa upp fritt från våld och exploatering är det avgörande att alla
samhällsaktörer bidrar och agerar. Näringslivet har här en viktig roll. Den
svenska regeringen arbetar tillsammans med bland annat privat sektor,
civilsamhället, utbildningsväsendet och med barnen i den här frågan, säger
barnminister Åsa Regnér.

Medarrangörer av mötet var även Carlsson Wagonlit Travel, Ericsson, Telia,
Zain Group samt UN Foundation. Den svenska regeringen kommer fortsätta
dialogen med de företag som är verksamma i Sverige.

Vid mötet deltog bland annat Anthony Lake, chef för UNICEF.

Det globala partnerskapet lanserades 2016
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Det globala partnerskapet mot våld mot barn lanserades i juli i år och är ett
gemensamt initiativ från UNICEF och WHO för internationell samverkan
mellan regeringar, civilsamhället, privat sektor och andra aktörer för att
uppnå förändring.

I december 2016 deltog barnminister Åsa Regnér vid partnerskapets första
styrelsemöte i UNICEF:s högkvarter i New York. Vid mötet avhandlades
bland annat hur partnerskapet ska arbeta med global opinionsbildning och
kunskapsutbyte mellan de deltagande länderna samt hur resurser ska
mobiliseras för arbetet mot våld mot barn.

Ett antal nationer, så kallade vägvisarländer (pathfinders), har en mer
framträdande roll i partnerskapet. Förutom Sverige ingår i nuläget
Indonesien, Mexiko och Tanzania som vägvisarländer.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Medel till fortsatt utveckling av
standarder för kvalitet inom LSS,
HVB och äldreomsorg
Publicerad 12 januari 2017 Uppdaterad 12 januari 2017

Regeringen har beslutat att bevilja Swedish Standards
Institute (SIS) tre miljoner kronor under 2017 för fortsatt
utveckling av standarder i verksamheter inom Lagen om
stöd och Service, LSS, och Hem för vård och boende,
HVB. Medlen ska även gå till europeiska standarder för
trygghetslarm och kvalitet i äldreomsorgen enligt
socialtjänstlagen.
- Syftet med det här utvecklingsarbetet är att ge kommuner och enskilda
utförare likvärdiga verktyg för kvalitetssäkring, utveckling och uppföljning
av sina verksamheter. Det kan exempelvis handla om bemötande,
delaktighet eller trygghet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér.

Arbetet ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv samt ske i samråd med
relevanta aktörer ur ett brett perspektiv. Regeringen ser det särskilt angeläget
att brukarorganisationerna deltar i arbetet.

SIS är utsedd av regeringen att vara nationellt standardiseringsorgan och är
Sveriges medlem i CEN (European Committee for Standardization) och ISO
(International Organization for Standardization).
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny satsning för att stärka
kunskapen om barnets rättigheter
Publicerad 03 januari 2017 Uppdaterad 03 januari 2017

Den 20 december beslutade regeringen om ett
kunskapslyft riktat till statliga myndigheter, kommuner
och landsting för att öka kunskapen om barnets
rättigheter. Barnombudsmannen (BO) tilldelas en
central roll och får i uppdrag att erbjuda stöd till de
statliga myndigheterna, kommunerna och landstingen i
deras arbete med att säkerställa tillämpningen av
barnets rättigheter i sina respektive verksamheter.
– Otillräcklig kunskap har visat sig vara en av orsakerna till de brister som
finns i tillämpningen av barnets rättigheter i dag. Att öka kunskapen om vad
barnets rättigheter innebär och hur dessa rättigheter kan omsättas i praktiken
på både nationell, regional och lokal nivå är en viktig förutsättning för att
barnkonventionen ska få genomslag i barn och ungas liv, säger barnminister
Åsa Regnér.

Utöver Barnombudsmannens två uppdrag får även ett antal statliga
myndigheter som är särskilt berörda av bestämmelserna i barnkonventionen i
uppdrag att bland annat analysera och utveckla hur utförandet av
barnkonventionen inom sina respektive verksamhetsområden ska gå till i
praktiken.

De statliga myndigheter som ingår i kunskapslyftet är Socialstyrelsen,
Migrationsverket, Statens Institutionsstyrelse, Statens skolverk, Myndigheten
för familjerätt och föräldraskapsstöd och Myndigheten för delaktighet.

Kunskapslyftet är en treårig satsning som pågår under 2017-2019.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till myndigheter att
anställa personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden
Publicerad 27 december 2016 Uppdaterad 27 december 2016

Statens institutionsstyrelse (SiS), Barnombudsmannen
(BO), Myndigheten för delaktighet (MFD) samt
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
(MFoF) ska bidra till regeringens satsning på moderna
beredskapsjobb i staten. Det framgår i regleringsbreven
för 2017. Myndigheterna ska eftersträva att anställa
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden för att
utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.
Regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten införs successivt
från och med 2017 och syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer år
2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer.
Myndigheterna ska lämna en redovisning till Statskontoret senast den 1
augusti 2017.

– Under nästa år fortsätter det viktiga arbetet att se till att asylsökande,
nyanlända och andra grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden kan
komma i arbete. Hela samhället behöver bidra till att vi har en god etablering
och myndigheterna har en viktig roll, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Nedan följer ett urval av nya uppdrag, utöver det som rör satsningen på
beredskapsjobb, i regleringsbreven för 2017 till de myndigheter som Åsa
Regnér ansvarar för.
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Ur regleringsbrevet för 2017 till Statens institutionsstyrelse

SiS ska, utifrån handlingsplan om barn och ungas rättigheter i tvångsvård
som beslutades om 2014, analysera om det finns ytterligare behov av att
utveckla hur barnkonventionen ska beaktas i verksamheten. Uppdraget
ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2018.
SiS ska genomföra ett utvecklingsarbete om sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter på ungdomshem och LVH-hem (för intagna med
missbruksproblem). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast
den 31 oktober 2018.

Ur regleringsbrevet för 2017 till Myndigheten för delaktighet

Regeringen ger MFD 7 500 000 kronor till fyra uppdrag. Ett av
uppdragen handlar om att långsiktigt utveckla, sprida och förvalta
kunskapsstöd riktat till kommuner och andra aktörer. Det handlar om att
öka kunskaperna om hur innovationer, universell utformning och
användning av digital teknik kan bidra till ökad delaktighet,
självständighet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med
funktionsnedsättning.
MFD ska redovisa en plan för hur myndigheten kan bidra till att uppfylla
målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor med fokus på kvinnor med funktionsnedsättning.

Ur regleringsbrevet för 2017 till Barnombudsmannen

Inget nytt uppdrag utöver att bidra till satsningen på moderna
beredskapsjobb samt pågående uppdrag.

Ur regleringsbrevet för 2017 till Myndigheten för familjerätt (MFoF)

MFoF, som har fått breddat uppdrag under 2016, ska utveckla
indikatorer för att följa upp och se utvecklingen över tid i förhållande till
målsättningar inom områdena familjerätt, familjerådgivning,
internationella adoptioner och föräldraskapsstöd. Uppdrag ska redovisas
till Regeringskansliet senast den 1 november 2018.
MFoF ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att bidra till att
uppfylla målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga
mäns våld mot kvinnor.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen förtydligar mål i
regleringsbrev om
assistansersättningen
Publicerad 21 december 2016 Uppdaterad 21 december 2016

Regeringen förtydligar målet för assistansersättningen i
Försäkringskassans regleringsbrev för 2017. Beslut har
även fattats om en rad myndighetsuppdrag för att
säkerställa rättssäkerheten och kvaliteten i insatser
enligt LSS och hållbar kostnadsutveckling. Ett av
uppdragen handlar om att se över stödet till personer
som får sin assistansersättning indragen.
Försäkringskassan ska också utreda konsekvenserna
av Högsta förvaltningsdomstolens domar som rör det
femte grundläggande behovet.
- Jag har en kontinuerlig dialog med funktionshindersrörelsen om
assistansersättningen. Alla personer som har rätt till stöd ska få det och ingen
ska hamna mellan stolarna. Nu har regeringen fattat flera viktiga beslut på
området som även innebär en analys av assistansmarknaden som gör att vi
kan komma åt oseriösa aktörer, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér som är ansvarig minister för regeringens funktionshinderspolitik.

Regleringsbrev med nytt mål för assistansersättningen

Regeringen gör ett förtydligande av målet i Försäkringskassans
regleringsbrev för 2017:

"Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska präglas av hög
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kvalitet och rättssäkerhet så att rätt person får rätt ersättning, såväl flickor
och pojkar som kvinnor och män. Besluten ska vara likvärdiga över hela
landet. Försäkringskassan ska verka för att utredningar,
försäkringsmedicinska utredningar och läkarutlåtandena håller hög kvalitet.
Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att motverka
överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett särskilt fokus på den ökande
timutvecklingen."

Myndighetsuppdrag gällande assistansersättningen

1. Konsekvensanalys avseende domar

Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska utreda konsekvenserna för flickor,
pojkar, kvinnor och män med assistansersättning av de domar från Högsta
förvaltningsdomstolen som rör det så kallade femte grundläggande behovet.
Behovet innebär "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den
funktionshindrade". Försäkringskassans analys ska även omfatta skäl för
avslag, indragningar och avslut av assistansersättningen. Socialstyrelsen ska
särskilt titta på hur domarna påverkat kommunernas beviljanden av insatser
enligt LSS.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 december 2017.

2. Kartläggning av kommunernas stöd för egenvård

Socialstyrelsen ska kartlägga vilket stöd som lämnas av kommuner till
personer med funktionsnedsättningar som har behov av hjälp med
genomförande av s.k. egenvårdsinsatser. I uppdraget ingår även att
undersöka i vilken utsträckning kommuner samverkar med landstingen i
frågor som rör egenvård för denna målgrupp.

Socialstyrelsen ska återrapportera uppdraget till Regeringskansliet senast den
1 december 2017.

3. Anmälningsskyldighet vid indrag av assistansersättning

Socialstyrelsen och Försäkringskassan får i uppdrag att analysera om
Försäkringskassan bör få en specifikt angiven skyldighet att skyndsamt
anmäla till kommunen när en person får indragen assistansersättning. I
uppdraget ingår också att Socialstyrelsen ska analysera om kommunen bör få
en skyldighet att, när en sådan anmälan mottagits, ta kontakt med den
enskilde i fråga om en utredning enligt LSS. Myndigheterna ska vid behov



lämna författningsförslag.

Socialstyrelsen och Försäkringskassan ska gemensant redovisa uppdragets
första del till Regeringskansliet senast den 1 september 2017. Socialstyrelsen
redovisar uppdragets andra del senast den 1 september 2017.

4. Tillståndsgivning och tillsyn av anordnare av assistans

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska redovisa en handlingsplan på
hur myndigheten avser att utveckla arbetet med tillståndsgivning och tillsyn
av anordnare av assistans enligt socialförsäkringsbalken om stöd och service
till vissa funktionshindrade. IVO ska också redovisa vidtagna åtgärder och
resultat under året.

Handlingsplanen ska redovisas senast den 28 april 2017 och en samlad
redovisning lämnas till Regeringskansliet senast den 28 februari 2018.

5. Analys av assistansmarknaden

Inspektionen för socialförsäkring (ISF) ska genomföra en kartläggning och
analys av marknaden för anordnare med tillstånd att bedriva personlig
assistans. ISF ska bl.a. kartlägga och analysera marknadens aktörer, deras
lönsamhet, spridningen i lönsamhet samt brister i marknads- och
konkurrensförhållande.

ISF ska återrapportera uppdraget till Regeringskansliet senast den 15
december 2017.

Rapport från ISF överlämnas till utredning

Den 15 december 2016 mottog Åsa Regnér en rapport från ISF om
sjukvårdande insatser och personlig assistans. Rapporten har överlämnats till
utredningen Översynen av insatser enligt LSS och assistansersättningen.

 



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsintegrering i fokus
hos länsstyrelserna
Publicerad 20 december 2016 Uppdaterad 20 december 2016

Under tisdagen gav regeringen länsstyrelserna i
uppdrag att ta fram nya regionala strategier för arbetet
med jämställdhetsintegrering i sina verksamheter. Det
kan handla om frågor som rör samhällsplanering,
barnets rättigheter, föräldraskapsstöd och mänskliga
rättigheter.
Genom att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och
pojkars villkor ska länsstyrelserna integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin
verksamhet och verka för att de jämställdhetspolitiska målen får genomslag i
respektive län. 

– Det finns regionala utmaningar relaterade till jämställdhet som är
gemensamma över hela landet. Samtidigt finns det specifika utmaningar för
den egna enskilda regionen. För att jämställdhetspolitiken ska få effekt på
regional nivå och göra skillnad i människors liv är det avgörande att
länsstyrelserna stödjer, samordnar och utvecklar arbetet med
jämställdhetsintegrering, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Strategierna ska komma Regeringskansliet tillhanda senast den 15 december
2017 och ska gälla för perioden 2018 till 2020.  
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsmyndigheten
placeras i Göteborg
Publicerad 15 december 2016 Uppdaterad 15 december 2016

Regeringen har beslutat att jämställdhetsmyndigheten
ska inrättas i Göteborg. Beslut har också fattats om
direktiv till den organisationskommitté som får i uppdrag
att förbereda och genomföra bildandet av en ny
myndighet för uppföljning, samordning och stöd på
jämställdhetspolitikens område.
− Sedan vi gick ut med nyheten om att en jämställdhetsmyndighet ska
inrättas har responsen varit överväldigande från intresserade kommuner och
enskilda personer. Efter en sammantagen bedömning har regeringen beslutat
att placera myndigheten i Göteborg. Myndigheten är ett viktigt steg framåt
för en sammanhållen, långsiktig och effektiv jämställdhetspolitik, säger
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringens avsikt att inrätta en jämställdhetsmyndighet angavs i
budgetpropositionen för 2017, som bygger på en överenskommelse med
Vänsterpartiet. Även Vänsterpartiet har varit angeläget om att inrätta en
jämställdhetsmyndighet.

Organisationskommittén leds av Kerstin Alnebratt

Kerstin Alnebratt har utsetts till organisationskommitténs särskilda utredare.
Hon är idag föreståndare för nationella sekretariatet för genusforskning.

Organisationskommitténs uppdrag är att föreslå och vidta de åtgärder som
krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari
2018. Myndigheten kommer ha 75 medarbetare. Tjänsten som
myndighetschef utlyses under våren 2017 och tillsätts av regeringen i
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sedvanlig ordning.

Regeringens policy är att nya myndigheter ska placeras utanför Stockholms
län. Beslutet att inrätta myndigheten i Göteborg har regeringen fattat efter en
sammantagen bedömning.

Myndighetens uppgift

Bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett
effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.
Ansvara för uppföljning, analys, samordning och stöd utifrån de
jämställdhetspolitiska målen.
Fördela bidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering.
Samordna, genomföra och följa upp den nationella strategin för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och
förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
I övrigt bistå regeringen, t.ex. i det internationella samarbetet på
området.

 



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsminister Åsa Regnér
presenterar nyheter om
kommande myndighet
Publicerad 15 december 2016 Uppdaterad 15 december 2016

Torsdag den 15 december håller jämställdhetsminister
Åsa Regnér en pressträff där nyheter vad gäller
inrättandet av en jämställdhetsmyndighet kommer att
presenteras.

Tid: 15 december 2016 kl. 09.00 till kl. 09.45
Plats: Konferensrummet, Annedals äldreboende, Carl Grimbergsgatan 11,
Göteborg.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen har beslutat om
lagförslag för ökad trygghet och
säkerhet för placerade barn
Publicerad 14 december 2016 Uppdaterad 14 december 2016

Regeringen har beslutat om flera viktiga förslag för att
säkerställa god kvalitet och säkerhet för placerade barn
och unga. Lagförslagen innebär tillståndsplikt för
verksamheter som driver boenden enligt
socialtjänstlagen eller konsulentstöd till familjehem och
jourhem. Det handlar även om lagförslag som innebär
erbjudande om hälsoundersökning för barn och unga
när samhällsvård inleds samt överenskommelser om
samarbete och ansvarsfördelning mellan kommuner
och landsting om placerade barn och unga.
− Jag är glad att vi kan ta nästa steg och lämna dessa viktiga lagförslag till
riksdagen. Förändringarna kommer innebära en ökad kvalitet, trygghet och
säkerhet för placerade barn och unga, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Beslutet rör dessa lagförslag:

Införande av tillståndsplikt för verksamheter inom socialtjänsten som
kommunen genom avtal har överlämnat till enskild att utföra. Det
innebär att staten tar ett tydligare ansvar och säkerställer kvaliteten för
barn och unga och andra brukare inom socialtjänsten.
Införande av tillståndsplikt för verksamheter med konsulentstöd till
familje- och jourhem som tar emot barn och unga.
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Införa bestämmelser i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen
om att kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om
samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet.
Införa en ny lag där landstinget, på initiativ av socialnämnden, ska
erbjuda ett barn eller en ung person i åldern 18-20 år en
hälsoundersökning i anslutning till att vård utan för det egna hemmet
inleds.

Samtliga förslag har fått ett brett stöd av remissinstanserna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2017.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Informationssatsning om
sambandet mellan läkemedel och
fallolyckor
Publicerad 01 december 2016 Uppdaterad 01 december 2016

Regeringen har beslutat att tilldela Pensionärernas
riksförbund (PRO) och SPF Seniorerna 400 000 kronor
för att ta fram och sprida information om sambandet
mellan läkemedel, fall och fallskador bland äldre kvinnor
och män. Uppdraget ska genomföras i samverkan med
Apoteket AB inom ramen för projektet Koll på
läkemedel.
− Varje dag dör i genomsnitt fyra äldre av fallolyckor. För att minska
fallolyckorna är det viktigt att kunskapen ökar om sambandet mellan
användandet av olämpliga läkemedel och att äldre kvinnor och män drabbas
av fallskador, säger äldreminister Åsa Regnér.

− Felaktigt användande av läkemedel är en hälsofara, inte minst för äldre.
Det arbete som organisationerna ska göra kan vara en viktig del i att minska
de skador som beror på läkemedel, och ge både ökad hälsa och minskat
behov av vård, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Beslutet innebär att regeringen beviljar, i enlighet med ansökan, PRO och
SPF Seniorerna 400 000 kronor för att tillsammans med Apoteket AB skapa
en webbplats och en databas för att ta fram och sprida ny information om
sambandet mellan läkemedel, fall och fallskador. I uppdraget ingår även att
informera om läkemedelsbehandling ur ett jämställdhetsperspektiv.

Projektet ska även genomföra regionala konferenser i syfte att utbilda lokala
informatörer som ska bidra till att öka kunskapen hos medlemmarna i PRO
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och SPF Seniorerna om bland annat olämpliga läkemedel, riskerna med
multimedicinering och fallrisker.

En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31
mars 2017.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regnér deltar vid möte med det
globala partnerskapet mot våld
mot barn i New York
Publicerad 30 november 2016 Uppdaterad 30 november 2016

Barnminister Åsa Regnér är i New York den 1-2
december för att delta vid ett första styrelsemöte för det
globala partnerskapet mot våld mot barn. Partnerskapet
ska bidra till att uppnå de globala målen i Agenda 2030
och Sverige har en framträdande roll som ett av
vägvisarländerna (pathfinders) i arbetet. Åsa Regnér
kommer även besöka ett antivåldscenter i Harlem som
arbetar för att stärka ungas möjligheter till arbete och att
bli delaktiga i samhället.
Det globala partnerskapet mot våld mot barn lanserades i juli i år och är ett
gemensamt initiativ från UNICEF och WHO för internationell samverkan
mellan regeringar, civilsamhället, privat sektor och andra aktörer för att
uppnå förändring. Initiativet är kopplat till de globala målen i Agenda 2030
om att förebygga och stoppa våld och exploatering av barn.

− Nu när styrelsens arbete ska konkretiseras har Sverige som vägvisarland
mycket att bidra med. Vårt arbete för att förebygga våld mot barn ligger i
framkant och omvärldens intresse är stort. Vi kommer också lyfta hur vi i
Sverige utifrån ett jämställdhetsperspektiv arbetar med att stärka skyddet
och rättigheter för flickor och pojkar. Det är viktigt i ett globalt samarbete i
en allt mer polariserad värld, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér.

Barnminister Åsa Regnér representerar Sverige vid partnerskapets första
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styrelsemöte som hålls i UNICEF:s högkvarter i New York. Styrelsen
kommer bland annat att diskutera hur partnerskapet ska jobba med global
opinionsbildning och kunskapsutbyte mellan de deltagande länderna och hur
resurser ska mobiliseras för arbetet mot våld mot barn.

För Sveriges del kommer regeringens arbete inom partnerskapet att
integreras i de övriga insatser som pågår för att genomföra de hållbara
utvecklingsmålen inom Agenda 2030.

Studiebesök vid antivåldscenter

Åsa Regnér kommer också att göra ett studiebesök vid Youthbuild i Harlem,
New York, och ta del av organisationens antivåldsarbete samt vad de gör för
att förbättra unga människors möjligheter till arbete och ökad delaktighet i
samhället. Media är välkomna att delta vid besöket.

Åsa Regnér kommer också att besöka Planned Parenthood of America som
erbjuder omfattande rådgivning inom frågor som rör bland annat sex- och
samlevnad, reproduktiv hälsa, preventivmedel och abort.

Sverige ett av fyra vägvisarländer

Ett antal nationer, så kallade vägvisarländer (pathfinders), har en mer
framträdande roll i partnerskapet. Förutom Sverige ingår i nuläget
Indonesien, Mexiko och Tanzania.

Barnminister Åsa Regnér är tillgänglig för media på plats och via telefon.
Kontakta pressekreterare Joanna Abrahamsson för intervjuer.



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Socialdepartementet

Utredare ska se över hur
barnrättsperspektivet kan stärkas
för barn i skyddat boende
Publicerad 25 november 2016 Uppdaterad 25 november 2016

Regeringen har utsett Fredrik Lundh Sammeli till
särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder för
att stärka barnperspektivet för barn som vistas i skyddat
boende. Nyheten presenterades vid en pressträff på
fredagen i samband med att jämställdhets- och
barnminister Åsa Regnér och inrikesminister Anders
Ygeman haft möte med polisen, rättsväsendet,
brottsofferjouren och kvinnoorganisationer om
regeringens strategi för att motverka mäns våld mot
kvinnor.
− Skyddet för utsatta barn behöver stärkas. Det gäller framför allt barn som
har utsatts för eller bevittnat våld. Många barn vistas långa tider på skyddat
boende, men deras rättsliga ställning är oklar. Regeringens strategi för att
motverka mäns våld mot kvinnor innehåller förebyggande insatser som
innebär en ökad trygghet även för barnen, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér. 

Förtydliga samhällets och aktörers ansvar

Den särskilda utredaren Fredrik Lundh Sammeli är riksdagsledamot för
Socialdemokraterna, partidistriktsordförande i Norrbotten, ordförande i
riksdagens socialförsäkringsutskott och samordnar riksdagens tvärpolitiska
Barnnätverk. Han har även varit förbundsordförande för Unga Örnar,
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arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation.

Utredaren ska lägga fram förslag på åtgärder som ska stärka barnperspektivet
för barn som vistas i skyddat boende samt förtydliga samhällets och enskilda
aktörers ansvar för dessa barn under tiden de är på ett sådant boende.
Utredaren ska också föreslå en juridisk definition för skyddade boenden som
tar emot barn och hur en tillståndsplikt för dessa boenden kan utformas. I
uppdraget ingår också att särskilt analysera konsekvenserna av en
tillståndsplikt för verksamheterna vid skyddade boenden som drivs av
kvinnojourer och andra aktörer från civilsamhället.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

Möte om strategin mot mäns våld mot kvinnor

Fredag den 25 november är det Internationella dagen mot mäns våld mot
kvinnor. Då bjöd jämställdhetsminister Åsa Regnér och inrikesminister
Anders Ygeman in till ett möte med polisen, rättsväsendet, brottsofferjouren
och kvinnoorganisationer om regeringens tioåriga strategi för att motverka
mäns våld mot kvinnor.

Regeringens ambition är att verka för en omorientering, från ett reaktivt till
ett proaktivt förhållningssätt, och att främja utvecklingen av effektiva
åtgärder för att förhindra både att våld utövas och att våld upprepas.



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Socialdepartementet

Regnér och Ygeman i möte med
polisen, rättsväsendet och
kvinnoorganisationer om mäns
våld mot kvinnor
Publicerad 24 november 2016 Uppdaterad 24 november 2016

Fredag den 25 november är det Internationella dagen
mot mäns våld mot kvinnor. Då har
jämställdhetsminister Åsa Regnér och inrikesminister
Anders Ygeman ett uppföljande möte med polisen,
rättsväsendet, brottsofferjouren och
kvinnoorganisationer om strategin för att motverka mäns
våld mot kvinnor. I samband med mötet hålls en
pressträff klockan 11.30 i Rosenbad då även
regeringens utredare för barns rättsliga ställning i
skyddat boende presenteras.

Tid: 25 november 2016 kl. 11.30 till kl. 12.00
Plats: Ekrummet, Rosenbad
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér talar på WHO:s
konferens i Shanghai om
jämställdhet och hälsa
Publicerad 18 november 2016 Uppdaterad 18 november 2016

Den 20-24 november besöker barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér med en svensk
delegation Kina för att stärka relationerna mellan
länderna och underlätta för kommande samarbeten och
export. Åsa Regnér kommer bland annat att tala vid
WHO Global Conference on Health Promotion i
Shanghai samt delta vid ett seminarium i Peking om hur
den framtida äldreomsorgen kan utvecklas.
− Både Sverige och Kina har gemensamma samhällsutmaningar med en
åldrande befolkning som innebär att sjukvården och äldreomsorgen behöver
utvecklas. Genom den här resan vill den svenska regeringen fördjupa utbytet
med Kina tillsammans med näringsliv och organisationer, säger barn-, äldre-
och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Internationell konferens om hälsa i Shanghai

I Shanghai kommer statsråd Åsa Regnér bland annat att tala om jämställdhet
och hälsa vid WHO Global Conference on Health Promotion. Hon besöker
också den myndighet som ansvarar för stadens äldrevård tillsammans med en
svensk handelsdelegation.

Åsa Regnér besöker även en förskola i Shanghai och där kommer frågor som
rör jämställdhet att vara i fokus.
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Seminarium i Peking om framtidens äldreomsorg

I Peking kommer statsråd Åsa Regnér bland annat att hålla ett öppningstal
vid ett seminarium om framtidens äldreomsorg på den svenska ambassaden.
Hon kommer också att inviga den utställningen Swedish Dads. I samband
med utställningen hålls en mottagning på temat jämställdhet kopplat till FN-
initiativet #HeForShe. Syftet är att få män världen över att engagera sig för
att uppnå ökad jämställdhet.

Åsa Regnér deltar också som talare vid UN Womens konferens i Peking om
jämställdhet och ansvarsfullt företagande.

I Peking arrangeras två pressträffar där Åsa Regnér deltar. Den första är
klockan 12.00 (lokal tid) den 23 november på den svenska ambassaden och
har fokus på äldreomsorg. Den andra pressträffen hålls klockan 09.45 (lokal
tid) den 24 november på Westin Hotel, Chaoyang District, och handlar om
jämställdhetsfrågor.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér talar vid nordiskt
forum om barns utsatthet för
sexuella övergrepp på nätet
Publicerad 17 november 2016 Uppdaterad 17 november 2016

Torsdag den 17 november deltar barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér vid nordiskt forum om
barns utsatthet för sexuella övergrepp på nätet som
arrangeras av ECPAT Sweden i Stockholm.
Sexuell exploatering av barn på internet är en omfattande brottslighet som
rör allvarliga sexualbrott mot barn där förövarna utnyttjar teknologins många
möjligheter. Under de två dagarnas forum deltar svenska och europeiska
myndigheter, ideella organisationer, universitet och företag för att ta ett
gemensamt steg framåt i kampen mot barnsexhandeln.

Åsa Regnér inleder forumets andra dag klockan 08.30 tillsammans med
Inger Davidson, ordförande för ECPAT International.

ECPAT Sverige Nordiskt Forum mot sexuell exploatering av barn på nätet är
ett samarrangemang mellan ECPAT Sverige och regeringen och äger rum på
Münchenbryggeriet.
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Socialdepartementet,
Utbildningsdepartementet

Makt, mål och myndighet –
feministisk politik för en jämställd
framtid
Publicerad 16 november 2016 Uppdaterad 16 november 2016

Den 16 november presenterade regeringen den
jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och
myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid
samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor. En av åtgärderna i
strategin är att regeringen avser att ändra i
examensbeskrivningarna i högskoleförordningen för de
utbildningar där det bedöms mest angeläget och där de
studerande i sina framtida yrken kommer att möta
våldsutövare och våldsutsatta.
− Människor som möter våldsutövare och våldsutsatta i sitt yrke måste ha
kunskaper om hur våld kan upptäckas, förebyggas samt vilka insatser som är
effektivast. Därför ska detta ingå i undervisningen vid särskilt relevanta
högskoleutbildningar. Åtgärden är en del av den första långsiktiga nationella
strategin mot mäns våld mot kvinnor i vilken det förebyggande arbetet
prioriteras. Med jämställdhetsskrivelsen växlar regeringen upp för att göra
skillnad i människors liv, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

−Hedersrelaterade brott är oacceptabla. Fler brott måste upptäckas och mer
måste göras för att lagföra gärningsmännen. Det måste vara tydligt att
samhället ser mycket allvarligt på dessa brott. Vi tillsätter därför en utredning
som ska se över möjligheterna att införa hedersmotiv som en särskild
straffskärpningsgrund, säger justitieminister Morgan Johansson.
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−Många, oftast tjejer, begränsas i dag av prestationskrav som skapar
växande psykisk ohälsa. Många, oftast killar, saknar studiemotivation och
tillit till framtiden. De könsstrukturer och normer som hämmar tjejer och
killar måste uppmärksammas och brytas, vi måste stärka ungas självkänsla
och självförtroende för att kunna förbättra skolresultaten. Det är grunden för
regeringens stora investeringar i elevhälsa, specialpedagogiskt stöd och
studie- och yrkesvägledning, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Ur jämställdhetsskrivelsen presenteras

Skrivelsen, Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd
framtid, består av politiska målsättningar, en organisation för genomförande
och ett system för uppföljning. Dessutom ingår en Nationell strategi med ett
åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Åtgärdsprogrammet gäller 2017-2020. Delar av strategin bygger på en
överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Jämställdhetsmyndighet och nationella uppdrag

Regeringen avser att under 2018 inrätta en ny myndighet som ska bidra till
en strategisk sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt
genomförande av jämställdhetspolitiken. Regeringens avsikt att inrätta en
jämställdhetsmyndighet angavs i budgetpropositionen för 2017, som bygger
på en överenskommelse med Vänsterpartiet. Även Vänsterpartiet har varit
angelägna om att inrätta en jämställdhetsmyndighet.

De tre nationella uppdragen om hedersrelaterat våld och förtryck,
prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt uppdraget om
stöd till myndigheter (inklusive universitet och högskolor) att
jämställdhetintegrera sina verksamheter blir permanenta.

Två nya delmål för jämställdhetspolitiken

Regeringen inför två nya delmål, jämställd utbildning och jämställd hälsa, för
att ge dessa områden större utrymme i jämställdhetspolitiken.

Fokus på mäns delaktighet och ansvar

För förverkligandet av ett jämställt samhället är mäns delaktighet en
förutsättning. Regeringen avser att genomföra åtgärder för att stärka
jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar, bland annat vad gäller
våldsprevention, hälsa och föräldrapenningsuttag.



Strategisk, sammanhållen och långsiktig myndighetsstyrning
Regeringen avser att under mandatperioden analysera i vilka myndigheters
instruktioner det finns ett behov av att stärka kraven på och styrningen av
jämställdhetsintegrering.

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor

I skrivelsen ingår en tioårig nationell strategi som omfattar mäns våld mot
kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och
människohandel för sexuella ändamål. För att stärka förutsättningarna att nå
det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra
kommer regeringen särskilt att fokusera på förebyggande insatser.

 



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Socialdepartementet,
Utbildningsdepartementet

Pressträff om regeringens framtida
jämställdhetspolitik
Publicerad 16 november 2016 Uppdaterad 16 november 2016

Idag klockan 12.00 presenteras regeringens
jämställdhetsskrivelse vid en pressträff.
Jämställdhetsminister Åsa Regnér, justitieminister
Morgan Johansson och utbildningsminister Gustav
Fridolin deltar.

Tid: 16 november 2016 kl. 12.00 till kl. 13.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Socialdepartementet

Lagförslag för ökad trygghet och
säkerhet för placerade barn och
unga
Publicerad 10 november 2016 Uppdaterad 10 november 2016

Regeringen lämnar i dag lagförslag till Lagrådet för att
säkerställa god kvalitet och säkerhet i verksamheter
som driver boenden enligt socialtjänstlagen och
verksamheter med konsulentstöd till familje- och
jourhem för barn. Ett av förslagen innebär att det ska
krävas tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) för att yrkesmässigt få bedriva dessa
verksamheter. Regeringen föreslår också att barn och
unga, i samband med placering utanför det egna
hemmet, ska erbjudas hälsoundersökningar av
landstinget.
- Placerade barn och unga inom socialtjänsten befinner sig i en
beroendeställning och är i en utsatt situation. Det är viktigt att staten tar ett
tydligare ansvar för kvalitet, trygghet och säkerhet. Därför lägger vi förslag
på tillståndskrav för företagen, säger Åsa Regnér, barn-, äldre och
jämställdhetsminister och ansvarig
i regeringen för socialtjänsten.

Många placerade barn och unga tar inte del av den generella hälsovården.

- För att uppmärksamma tecken på ohälsa och ge rätt stöd och behandling är
det därför viktigt att landstinget erbjuder hälsoundersökningar, säger Åsa
Regnér.
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Lagförslagen är en del av regeringens större arbete för ordning och reda
inom välfärden.

- Förslaget innebär att staten tar ett större ansvar för att kontrollera att
exempelvis ett äldreboende lever upp till de grundläggande krav som ställs i
lagen, utöver de krav som kommunen väljer att ställa i sin upphandling, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

I lagrådsremissen, Trygg och säker vård för barn och unga
som vårdas utanför det egna hemmet, föreslår regeringen:

Införande av tillståndsplikt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
för verksamheter inom socialtjänsten som kommunen genom avtal har
överlämnat till enskild att utföra. Det innebär att staten tar ett tydligare
ansvar och säkerställer kvaliteten för barn och unga och andra brukare
inom socialtjänsten.
Införande av tillståndsplikt till IVO för verksamheter med konsulentstöd
till familje- och jourhem som tar emot barn och unga.
Införa bestämmelser i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen
om att kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om
samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet.
Införa en ny lag där landstinget, på initiativ av socialnämnden, ska
erbjuda ett barn eller en ung person i åldern 18-20 år en
hälsoundersökning i anslutning till att vård utan för det egna hemmet
inleds.

Samtliga förslag har fått ett brett stöd av remissinsatserna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2017.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér talar om
våldsförebyggande arbete vid
konferens i Göteborg
Publicerad 08 november 2016 Uppdaterad 08 november 2016

Tisdag den 8 november arrangerar Västra
Götalandsregionen en konferens om
våldsförebyggande arbete för social hållbarhet.
Jämställdhetsminister Åsa Regnér talar och berättar om
regeringens nya strategi för att förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor.
− Utvecklingen mot jämställdhet går för långsamt. Regeringen tar
krafttag för jämställdhetspolitiken och kommer inom kort att presentera en
nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor.

− Vi måste skifta perspektiv från att bara ta hand om konsekvenserna av
mäns våld mot kvinnor till att fokusera på det förebyggande arbetet, betona
mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Konferensen, som riktar sig till politiker och tjänstemän i Västra
Götalandsregionen, kommer bland annat belysa behovet av att arbeta med
tidigt förebyggande av våld och visa på kopplingen till normer, genus och
jämställdhet.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Socialdepartementet

Peter Eriksson och Åsa Regnér
träffar aktörer för
bostadsbyggande för äldre
Publicerad 25 oktober 2016 Uppdaterad 25 oktober 2016

I dag, den 25 oktober, håller bostads- och
digitaliseringsminister Peter Eriksson och barn-, äldre-
och jämställdhetsminister Åsa Regnér en hearing med
representanter knutna till byggandet av bostäder för
äldre på kommunal, landstings och nationell nivå såväl
som med byggbranschen.
På Näringsdepartementet samlas under tisdagen aktörer för byggbranschen,
myndigheter, kommuner och landsting. Bostads- och digitaliseringsminister
Peter Eriksson och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
kommer tillsammans berätta om regeringens fortsatta arbete med frågan om
bostäder för äldre och om det investeringsstöd för fler äldreboenden som
kommer att börja gälla 15 november.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till Konkurrensverket att
analysera marknaden för HVB-
hem
Publicerad 19 oktober 2016 Uppdaterad 19 oktober 2016

Regeringen beslutade under onsdagens
regeringssammanträde att ge Konkurrensverket i
uppdrag att analysera marknads- och
konkurrensförhållanden på marknaden för hem för vård
eller boende för barn och unga (HVB) samt för
verksamheter med konsulentstöd till familjehem och
jourhem.
Efterfrågan av dygnsvård för barn och unga som behöver placeras utanför
det egna hemmet har ökat stort de senaste åren. Antalet ensamkommande
barn som kommit till Sverige har stått för en stor del men inte hela ökningen.
Detta har medfört ett ökat utbud av HVB, familjehem och jourhem. Under
andra halvåret 2015 ökade antalet HVB för ensamkommande barn med cirka
65 procent. Många privata aktörer har sett möjligheter att ta del av de
expanderande marknaderna.

För att främja väl fungerande marknader med effektiv konkurrens finns ett
stort behov av att förbättra kunskapen om marknads- och
konkurrensförhållandena på området.

I regeringens uppdrag till Konkurrensverket ingår att redovisa hur
marknaderna har utvecklats under de senaste åren och att analysera
eventuella brister av marknads- och konkurrensförhållanden samt redovisa
möjliga förbättringar. Uppdraget omfattar såväl offentligt som enskilt drivna
verksamheter.
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- Det är angeläget att säkerställa en fungerande marknad för de aktörer som
bedriver HVB och konsulentverksamheter och för de offentliga köparna av
tjänsterna. Skattemedel ska användas ansvarsfullt och gå till den verksamhet
som de är avsedda för. Effektiv konkurrens mellan aktörerna på marknaden
är ett viktigt medel för att säkerställa detta, säger barn-, äldre och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Konkurrensverket får använda 800 000 kronor för uppdragets genomförande
under 2016. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den
15 juni 2017.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sverige värd för internationellt
högnivåmöte om män och
jämställdhet 2018
Publicerad 18 oktober 2016 Uppdaterad 18 oktober 2016

Den 17-18 oktober pågår den tredje internationella
konferensen om män och jämställdhet i Luxemburg.
Jämställdhetsminister Åsa Regnér, som höll ett tal vid
konferensen på måndagen, kunde senare vid en
mottagning offentliggöra att Sveriges står som värd för
konferensen 2018.
− För att vi ska uppnå verklig förändring och ett jämställt samhälle krävs att
män engagerar sig, visar solidaritet för utsatta kvinnor och är delaktiga i
förändringsarbetet. Det gläder mig att Sverige kommer vara värd för den
fjärde konferensen om två år och kan bidra till att frågan om män och
jämställdhet fortsätter att vara i fokus internationellt, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Konferensen, International Conference on Men and Equal Opportunities,
arrangerades för första gången 2012 i Berlin och därefter i Wien 2014. Det
övergripande temat är mäns roll och ansvar i jämställdhetsarbetet och fokus
vid årets konferens i Luxemburg är omsorgsarbete.

Vid en mottagning på måndagskvällen offentliggjordes att Sverige är värd för
konferensen 2018. Lydia Mutsch, jämställdhetsminister i Luxemburg,
närvarade och kunde lämna över stafettpinnen till Åsa Regnér och Sverige.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet, Statsrådsberedningen

Ibrahim Baylan och Åsa Regnér
besöker Malmö
Publicerad 18 oktober 2016 Uppdaterad 18 oktober 2016

Onsdag den 19 oktober besöker samordnings- och
energiminister Ibrahim Baylan och barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér Malmö. Syftet med
besöket är att lära om de utmaningar som Malmö har
men också ta del av de många positiva insatser som
staden gör för att skapa ett samhälle för alla.
Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan har särskilt ansvar att
samordna regeringens arbete med att minska klyftorna i samhället.
Statsråden gör två gemensamma besök i Malmö under förmiddagen. Efter
lunch har statsråden separata program.

Program

Kl. 09.45-10.30 Besök hos verksamheterna Rosens röda matta och Tjejer i
föreningen.
Adress: Tegelhuset i Rosengård, Von Rosens väg 40

Kl. 10.50-11.40 Besök vid Hermosdalsskolan.
Adress: Eriksfältsgatan 99, 215 50 Malmö

Program Ibrahim Baylan eftermiddag

Kl. 13:20-14.30 Culture Casbah - stadsutveckling med fokus på hållbarhet
och att vitalisera Rosengård.
Adress: Chronmansväg 5A

Kl. 14.50-16.00 FC Rosengård – fotboll, integration, genus, jobbskapande.
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Adress: Malmö IP

Program Åsa Regnér eftermiddag

Kl. 13.00-13:45 Jämställdhetsminister Åsa Regnér håller i samarbete med S-
studenter en öppen föreläsning om regeringens feministiska politik för
högskolans studenter.
Adress: Malmö Högskola, Orkanen, sal D131

Media är välkomna att delta i samtliga arrangemang. Anmäl deltagande. 



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tal av Åsa Regnér om
våldsprevention vid Université du
Luxembourg
Publicerad 17 oktober 2016 Uppdaterad 18 oktober 2016

Jämställdhetsminister Åsa Regnér höll tal om Sveriges
förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor vid
Université du Luxembourg, 17 oktober 2016. Det
talande ordet gäller.
I am very happy to have this opportunity to speak about violence prevention
and to hear about your work here in Luxembourg. Later today I will attend
the 3rd International Conference on Men and Equal Opportunities. In
Sweden questions of men and gender equality, or equal opportunities, is a
priority for the government and one area of specific importance is gender
based violence.

The Swedish government is preparing a national long-term strategy to
prevent and combat men's violence against women to be decided later in the
autumn of 2016. The strategy includes actions against domestic violence,
honour related violence, and actions against prostitution and trafficking for
sexual purposes.

The national strategy aims to improve the coordination of work to prevent
and combat men's violence towards women within all relevant sectors. A
large number of actions are being prepared within the framework of the new
national strategy, for example new legislation to better protect children who
are exposed or subjected to violence in intimate relationships, new
commissions for government agencies concerning methods of identifying
violence, risk and needs assessments , funding of NGO:s and government
inquiries into specific issues. The target group for the strategy is decision-
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makers and professionals at all levels witin all sectors as well as the general
public.

Violence prevention will be highlighted troughout the strategy. Specific focus
will be on universal violence prevention targeting stereotypical norms of
masculinity as a cause of violence. This is something that the Swedish NGO
Men for Gengder Equality (MFJ) is working with and I am glad that they are
here today and soon will give a brief presentation of their work.

I strongly believe that to end violence we need a wide and constructive
engagement of men and boys, as well as a confrontation with norms of
masculinity that justify violence and limit women and girls' possibilities and
choices in life.

An objective within the strategy is for our youth to be reached by work done
on violence prevention. And in our new strategy we aim to reach all young
people in Sweden. Schools and universities are central arenas for this task.
Work to prevent violence also involves efforts within the correctional system
and other fields of crime prevention. There already exists work in these areas
in Sweden and new actions will also be taken in our new strategy. I am
therefore also very interested in hearing about the experiences of working
with men to prevent domestic violence here in Luxembourg.

In the area of men's violence against women, a priority in the work against
prostitution is the work against the demand for purchasing sex.

Persons in prostitution must never be punished. The reasons for people being
involved in prostitution may vary but is often related to poverty and/or that
the person has been exposed to sexual assaults or other forms of sexual
violence earlier in life. It must also be easy for persons in prostitution to seek
help from police and social services and or voluntary support services that
could help sellers to leave prostitution.

The best way to counter demand is through criminalizing the purchase of
sexual services. Our assessment of the prohibition of the purchase of sexual
services law shows that street prostitution has been reduced with 50 percent
since the prohibition came in to force and there has not been an increase of
the Internet based prostitution in comparison with other countries. The
assessment also shows that the prohibition has been as powerful tool in
shifting people's attitudes toward prostitution. Surveys both in Sweden and
Norway shows that attitudes shift where the purchase of sex is criminalized,
and a consistent majority in Sweden, over 70% of the population, think



purchasing of sex is unacceptable.

From our view, it is crystal clear who to blame for prostitution, which is the
buyer, and who should be prohibited from buying the body of another human
being with the intent to use hers or his body for sexual purposes.

Thank you.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsministern lyfter
flickors rätt till sin egen kropp på
Internationella Flickadagen
Publicerad 11 oktober 2016 Uppdaterad 11 oktober 2016

Tisdag den 11 oktober är det Internationella
Flickadagen. Jämställdhetsminister Åsa Regnér och
Flickaplattformen bjuder in högstadie- och
gymnasieelever till ett gemensamt evenemang i
Fryshuset i Skärholmen med temat ”Rätten till min egen
kropp”.
- I somras rapporterades det om unga tjejer som utsattes för sexuella
trakasserier på festivaler. Flickadagen är ett bra tillfälle att tillsammans med
unga lyfta frågan och hur vi kan förebygga och förhindra, säger
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Tid och plats:

Tid: Tisdag den 11 oktober
Jämställdhetsminister Åsa Regnér talar 13.30, programmet pågår 13.00-
17.00.

Plats: Skärholmsgången 32, Fryshuset, Skärholmen

Evenemanget riktar sig till ungdomar mellan 15 och 18 år.
Media är välkomna, föranmäl till pressekreterare.

Internationella Flickadagen
Internationella Flickadagen instiftades av FN 2011 och är en FN-dag för att
uppmärksamma flickors utsatthet i samhället.
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Flickaplattformen
Flickaplattformen är samlingspunkten för alla aktörer som arbetar med att
förbättra och stärka unga tjejers position i samhället.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tiden förlängs för
Hjälpmedelsutredningen
Publicerad 06 oktober 2016 Uppdaterad 06 oktober 2016

Regeringen har beslutat att förlänga utredningstiden för
Hjälpmedelsutredningen. Ny tid för slutredovisning av
uppdraget är senast den 31 maj 2017.
I december 2015 beslutade regeringen att en särskild utredare ska se över
tillgången till och användningen av hjälpmedel. Utredaren, Gunilla
Malmborg, fick då i uppdrag att lämna förslag i syfte att öka likvärdigheten
och minska skillnaderna rörande avgifter och regelverk samt se över frågan
om nationell reglering och ett samlat huvudmannaskap. Utredningen
beslutade därefter att ändra namnet till Hjälpmedelsutredningen.

Enligt direktivet skulle uppdraget slutredovisas den 28 februari 2017 men
utredningen bad om förlängd utredningstid och detta har regeringen idag
beviljat.

Det nya regeringsbeslutet innebär att uppdraget istället ska redovisas senast
31 maj 2017.
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Pressmeddelande från Miljödepartementet, Socialdepartementet,
Utrikesdepartementet

Eldsjälar från hela världen ska
inspirera ungdomar i Stockholm
Publicerad 05 oktober 2016 Uppdaterad 05 oktober 2016

Utrikesdepartementet och Sida bjuder ett tjugotal
eldsjälar från hela världen till Stockholm. På First
Generation Global Goals Forum den 5 oktober kommer
de få pris för sitt engagemang i frågor som rör rättvis
och hållbar utveckling, fred och klimatarbete. Såväl
jämställdhetsminister Åsa Regnér som miljöminister
Karolina Skog deltar.
Genom FN har världens ledare antagit utmaningen att skapa en hållbar och
rättvis framtid genom 17 gemensamma mål. De globala målen ska uppnås
2030. Regeringen har en tydlig ambition att uppnå målen, både i Sverige och
internationellt. Detta är bakgrunden till First Generation Global Goals Forum
som går av stapeln den 5 oktober.

Forumet är ett gemensamt arrangemang av UD och Sida där morgondagens
ledare ges möjlighet att etablera globala nätverk för att utbyta kunskap och
erfarenhet och premieras för sitt engagemang för en hållbar värld. Priserna
delas ut av statssekreteraren på UD Ulrika Modéer. Eldsjälarna kommer
bland annat från Marshallöarna, Frankrike, Angola, Brasilien, Rwanda och
Sverige. Även 300 svenska ungdomar bjuds in för att entusiasmeras och lära
sig mer om de globala målen och om hur eldsjälarna arbetar.

Forumet öppnas av jämställdhetsminister Åsa Regnér och miljöminister
Karolina Skog kommer att delta i en "hållbarhetsgrill". Dagen kommer att
modereras av programledaren och youtube-stjärnan Clara Henry. Hon är
själv Sveriges första unga ambassadör för de globala målen.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Statsrådens program vid
statsbesöket till Tyskland
Publicerad 04 oktober 2016 Uppdaterad 04 oktober 2016

Utrikesminister Margot Wallström, barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér samt närings- och
innovationsminister Mikael Damberg representerar
regeringen när kungaparet avlägger statsbesök i
Tyskland 5-8 oktober.

Delar av statsrådet Margot Wallströms program

Onsdag

På onsdagens förmiddag deltar utrikesministern i de officiella samtalen med
Tysklands president Joachim Gauck på Schloss Bellevue.

Under eftermiddagen träffar Margot Wallström, tillsammans med kungen
och drottningen, förbundskansler Angela Merkel för samtal.

Torsdag

Under morgonen har utrikesminister Margot Wallström överläggningar med
Tysklands utrikesminister Frank-Walter Steinmeier på utrikesministeriet.
Mötet följs av en gemensam presskonferens kl. 11.00 på utrikesministeriet i
Berlin.

Under eftermiddagen håller utrikesminister Margot Wallström ett föredrag på
universitetet Hertie School of Governance.

Delar av statsrådet Mikael Dambergs program
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Torsdag

Under förmiddagen deltar närings- och innovationsminister Mikael Damberg
när kungaparet och den svenska delegationen tas emot i Hamburg. Därefter
följer samtal med Hamburgs borgmästare.

Vid lunchtid deltar Mikael Damberg i ett seminarium om hållbar mobilitet
och talar på temat "hållbara transporter".

På eftermiddagen besöker delegationen Hafen City. Besöket följs av en
pressträff med kungaparet och närings- och innovationsminister Mikael
Damberg kl. 14.50.

Fredag

På fredagens morgon har Mikael Damberg överläggningar med Tysklands
näringslivsminister Sigmar Gabriel.

Därefter besöker Mikael Damberg och Sigmar Gabriel de nordiska
ambassadernas Felleshus för att delta och hålla anföranden vid ett
seminarium om Sveriges respektive Tysklands kurs mot den digitala
ekonomin.

På eftermiddagen besöker Mikael Damberg Berlins handelskammare och
talar på temat "skapandet av ett klimat för, samverkan, innovation och
konkurrenskraft i Sverige"

Delar av statsrådet Åsa Regnérs program

Fredag

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér deltar när kungaparet på
morgonen besöker Chamäleon Theater i Berlin och deltar i ett seminarium på
temat "nycirkus och metoder för inkludering – funktionsskillnader och
sociala perspektiv".

Åsa Regnér deltar också när drottningen inledningstalar på ett seminarium
om hållbart mode på Bikini Berlin under förmiddagen. I anslutning till
seminariet besöks utställningen "Everything you can imagine is real" av Bea
Szenfeld och Pompe Hedengren.



Tidig eftermiddag besöker Åsa Regnér och kungaparet universitetssjukhuset
Charité. Vid besöket presenteras hur man i Tyskland arbetar med e-hälsa och
digitalisering inom sjukvården.

Senare under eftermiddagen besöker kungaparet och statsrådet Regnér
Sharehouse Refugio och integrationsinitiativet "Give Something Back to
Berlin".

Kl. 15.45 håller kungaparet och Åsa Regnér pressträff på ambassaden.

Lördag

Under lördagens förmiddag besöker kungaparet och statsrådet Åsa Regnér
Wittenberg. Som reformationens födelseort står Wittenberg i centrum för
Lutherjubiléet i år, som uppmärksammar 500 år sedan reformationen.

På eftermiddagen fortsätter statsbesöket i Lepzig. Åsa Regnér deltar bland
annat tillsammans med drottningen vid ett seminarium på universitetet
organiserat av stiftelsen "World Childhood Foundation".

Kl. 16.45 hålls en avslutande pressträff med kungaparet och statsrådet
Regnér.

För ytterligare information, vänligen kontakta respektive pressekreterare.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nordiska och baltiska ministrar
möts i Helsingfors om
jämställdhetsutmaningar
Publicerad 03 oktober 2016 Uppdaterad 03 oktober 2016

Måndag den 3 oktober deltar jämställdhetsminister Åsa
Regnér vid nordiskt ministerrådsmöte om jämställdhet i
Helsingfors. Mötet kommer bland annat att behandla
jämställdhet i asylprocesser i Norden.
- En aktuell jämställdhetsutmaning är hanteringen av asylprocesser och hur
vi bemöter kvinnor och män, flickor och pojkar. Att utbyta erfarenheter och
lärdomar är viktigt och därför behövs både nordiskt och internationellt
samarbete i denna fråga, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér.

Vid det ministerrådsmötet deltar ansvariga ministrar och statssekreterare för
jämställdhetspolitiken i de nordiska länderna. Finland, som under 2016 är
ordförandeland, leder mötet. Sverige är ordförandeland 2018.

I anslutning till det nordiska ministerrådsmötet kommer även ett nordiskt
baltiskt ministerrådsmöte om jämställdhet att hållas.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Budgetreformer för ökad välfärd
och trygghet
Publicerad 20 september 2016 Uppdaterad 20 september 2016

Idag presenteras budgetpropositionen för 2017.
Förbättringar inom sjuk- och aktivitetsersättningen,
inrättande av en jämställdhetsmyndighet och bättre
tandhälsa för äldre är några av reformerna på
Socialdepartementets områden. Budgetpropositionen
för 2017 bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna och Vänsterpartiet.
Sverige ska ha en välfärd av hög kvalitet som går att lita på. Därför har
regeringen genomfört stora satsningar på vård, skola och omsorg. När
Sveriges befolkning växer är det särskilt viktigt att stärka välfärden.
Regeringen fortsätter att prioritera välfärden i denna budget och föreslår att
10 miljarder kronor årligen tillförs kommuner och landsting i generella
statsbidrag.

- Vi fortsätter det viktiga arbetet för att sluta hälsoklyftorna och utveckla den
svenska modellen. Det sker inte minst genom välfärdsmiljarderna, satsningar
för en bättre tandhälsa för äldre och resurstillskott till IVO för
tillsynsverksamhet. Vi ökar också tillgången till vård för traumatiserade
asylsökande och nyanlända, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Gabriel Wikström.

Flera av budgetsatsningarna rör också samhällets mer utsatta grupper och
riktar särskilt in sig på ensamstående kvinnor, barnfamiljer med låga
inkomster och personer med sjuk- och aktivitetsersättning.

- Att människor ska känna sig trygga är en viktig del i vårt samhällsbygge.
Våra gemensamma försäkringar for väldigt illa under åtta år med en
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moderatledd regering. Därför är jag väldigt glad att stå bakom satsningar som
stärker den svenska modellen och återuppbygger socialförsäkringarna, säger
socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Regeringen avser även att inrätta en jämställdhetsmyndighet som ska vara
verksam i början av år 2018 för att säkerställa att politiska prioriteringar får
genomslag i myndigheter och verksamheter.

- Vår feministiska politik ska göra tydligt avtryck och skillnad i människors
liv. För att säkerställa ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken
behövs en särskild jämställdhetsmyndighet. Regeringen kommer också att
prioritera det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor i en ny
nationell strategi med ett åtgärdsprogram för perioden 2017-2020, säger
barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Nedan följer kortfattat om alla Socialdepartementets reformer på
respektive ministers områden:

Reformer på Gabriel Wikströms områden

Fördubbling av allmänna tandvårdsbidraget (ATB) för personer som är
65-74 år

Det allmänna tandvårdsbidraget höjs för personer som är 65-74 år från
dagens 150 kronor till 300 kronor per år. Höjningen träder i kraft 1 juli 2017.

Extra medel till Socialstyrelsen för validering

Socialstyrelsen tilldelas en förstärkning på 5 miljoner kronor för 2017. Detta
är utöver tidigare satsning på 42 miljoner kronor per år för validering av
utländska hälso– och sjukvårdsutbildningar.

Förstärkningar av IVO

IVO tilldelas ett tidsbegränsat resurstillskott för handläggning och tillsyn av
HVB-hem med anledning av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn.
IVO tilldelas 40 miljoner 2017 för satsningen. IVO tilldelas även ett
permanent tillskott på 70 miljoner kronor per år för personalkostnader samt
för att förstärka IVO:s tillsyn av och tillståndsgivning för anordnare av
personlig assistans.

Satsning för att motverka psykisk ohälsa bland traumatiserade
asylsökande och nyanlända



40 miljoner kronor årligen tilldelas vård och behandling av traumatiska
upplevelser så som krig, svält och tortyr bland asylsökande och nyanlända
för att motverka psykisk ohälsa i gruppen.

Arbetslag för långtidsarbetslösa ska stärka idrotten, friluftslivet och
folkhälsan

Riksidrottsförbundet får medel för att skapa arbetslag av långtidsarbetslösa i
fem distriktsidrottsförbund. Arbetslagen ska förstärka idrotten, friluftslivet
och folkhälsan genom att anordna aktiviteter, iordningställa promenadstråk,
renovera föreningsanläggningar med mera.

Idrottsföreningar ges stimulans för idrotts- och ungdomsledare i socialt
utsatta områden

14 miljoner kronor ges årligen till och med 2019, för att möjliggöra ökade
idrottsaktiviteter, ledarutveckling m.m. i socialt utsatta områden. Från 2020-
2025 tilldelas satsningen 18 miljoner kronor årligen. Insatserna förutsätts
bidra till demokratisk skoning och fysisk aktivitet.

Tillskott för asylsökandes och nyanländas idrottande

I höständringsbudgeten ges ett tillskott på 20 miljoner kronor för 2016 för
asylsökandes idrottande.

Reformer på Annika Strandhälls områden:

Ökat anslag till Försäkringskassan

Anslaget till Försäkringskassan ökas med 130 miljoner kronor för år 2017.
Resurserna ska användas till de ökade volymerna inom flera
socialförsäkringsförmåner till följd av det ökade antalet nyanlända personer.
Dessutom ska resurserna användas till reformer inom sjuk- och
aktivitetsersättningen och de familjeekonomiska stöden. Resurserna ska även
användas till att höja kvaliteten på utredningar och stärka arbetet mot
bidragsbrott inom assistansersättningen.

En prövotid för studier med bibehållen aktivitetsersättning

Regeringen föreslår att en person som har fått aktivitetsersättning på grund
av nedsatt arbetsförmåga i minst tolv månader ska kunna pröva att studera
och samtidigt få behålla utbetalningen av aktivitetsersättningen under högst
sex månader. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2017.



Större trygghet med vilande sjukersättning vid arbete

Ett månadsbelopp motsvarande 25 procent av den sjukersättning som har
förklarats vilande ska kunna betalas ut varje månad under en period om 24
månader när sjukersättningen är vilande för förvärvsarbete. Ändringarna
föreslås träda i kraft den 1 februari 2017.

Hel sjukersättning från 19 år

Åldersgränsen för när hel sjukersättning kan beviljas sänks till 19 år. Det
gäller bara hel ersättning och när personen sannolikt aldrig någonsin kommer
att kunna arbeta till någon del. Den som har en grav funktionsnedsättning
ska få en trygg ersättning medan unga med aktivitetsersättning ska kunna
förvänta sig insatser för att kunna utveckla en arbetsförmåga. Ändringarna
föreslås träda i kraft den 1 februari 2017.

Höjd garantiersättning i sjuk- och aktivitetsersättningen

Garantinivåerna för hel sjukersättning och aktivitetsersättning höjs med 0,05
prisbasbelopp, vilket med hel garantiersättning innebär en höjning på 187
kronor per månad före skatt per år med 2017 års prisbasbelopp.Förslaget
föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Höjning av bostadstillägget för personer med sjuk- och
aktivitetsersättning

Ersättningsgraden i bostadstillägget höjs från 93 till 95 procent. Höjningen
ger som mest 100 kronor ytterligare i bostadstillägg per månad. Förslaget
föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Sammantaget gör höjningen av garantiersättningen och höjningen av
bostadstillägget att ungefär 200 000 personer i genomsnitt får drygt 2 000 kr
mer per år från och med 2018.

Höjning av inkomstgränser inom bostadsbidrag

Inkomstgränserna inom bostadsbidraget som lämnas till barnfamiljer föreslås
höjas från 117 000 kr till 127 000 kr för ensamstående och från 58 500 kr till
63 500 kr för makar och sambor. Höjningen föreslås träda i kraft den 1
januari 2017.

Höjning av underhållsstödet för äldre barn



Regeringen har för avsikt att lämna lagförslag om en differentiering av
underhållsstödets belopp genom att höja det för barn som är 15 år och äldre.

I kombination med höjningen av underhållsstödet för äldre barn kommer
regeringen även att utreda en höjning av grundavdraget för bidragsskyldiga
föräldrar.

Höjningarna planeras att träda i kraft den 1 januari 2018.

Höjning av flerbarnstillägget

Regeringen föreslår en höjning av flerbarnstillägget för det tredje barnet med
126 kronor per månad. Höjningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Höjd nivå för adoptionsbidraget

Regeringen har för avsikt att höja adoptionsbidraget till 75 000 kronor. Det
kommer innebära att bidraget kommer att täcka 33 procent av föräldrarnas
genomsnittliga kostnad. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Moderniserade stöd för särlevande föräldrar

Regeringen har för avsikt att införa ett nytt särskilt bidrag inom
bostadsbidraget för barn som bor växelvis hos föräldrarna. Detta får till följd
att en viss boendeform inte premieras och att barnets folkbokföring inte får
en avgörande betydelse för rätten till stöd.

Reformer på Åsa Regnérs områden

Avser inrätta en jämställdhetsmyndighet 2018

Regeringen avser inrätta en jämställdhetsmyndighet som ska vara verksam
från och med början av 2018. För att regeringen ska kunna säkerställa att
jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag i styrningen av
myndigheter och verksamheter krävs en permanent struktur på nationell
nivå.

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor

Under hösten kommer regeringen att presentera en ny nationell strategi mot
mäns våld mot kvinnor i den jämställdhetspolitiska skrivelsen. De samlade
åtgärderna för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor omfattar
över 900 miljoner kronor för perioden 2017-2020.



Förstärkt anslag för Statens institutionsstyrelse (SiS)

Statens institutionsstyrelse (SiS) behöver utöka antalet platser i sin
verksamhet på grund av en ökad efterfrågan. Regeringen föreslår att anslaget
höjs med 40 miljoner kronor 2017 och beräknar att anslaget bör ökas med
ytterligare 10 miljoner kronor från och med 2018, det vill säga totalt 50
miljoner kronor årligen.

Nationellt kunskapscenter för ensamkommande barn

Regeringen avser att vid Socialstyrelsen inrätta ett nationellt
kunskapscentrum för frågor kring ensamkommande barn. Syftet är att sprida
aktuell kunskap, framgångsrika metoder och effektiva processer till de
kommuner, landsting och ansvariga myndigheter som genomför insatser för
ensamkommande barn. För satsningen tilldelas Socialstyrelsen 10 miljoner
kronor årligen 2017 till 2018. Därefter fem miljoner kronor årligen 2019 till
2020.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Statsråd Åsa Regnér presenterar
budgetpropositionen i Kristianstad
Publicerad 19 september 2016 Uppdaterad 19 september 2016

Tisdag den 20 september presenterar barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér regeringens
budgetproposition 2017 vid en pressträff i Rådhus
Skåne, i Kristianstad.

Tid: 20 september 2016 kl. 11.30 till kl. 12.30
Plats: Västra Storgatan 12, Kristianstad

Studiebesök på Riksgymnasium Söderport RH

Under dagen kommer Åsa Regnér även att göra besök på olika platser i
Kristianstad som rör hennes ansvarsområden som minister. Ett särskilt fokus
kommer vara på jämställdhetsfrågor.

Media är välkomna att delta vid besöket på Riksgymnasium Söderport RH
där Åsa Regnér kommer att träffa elever med funktionsnedsättningar och
personal.

Tid: klockan 13.45-14.45
Plats: Västra Boulevarden 52, Samling Aulafoajén

 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Inbjudan till pressträff med
anledning av statsbesöket till
Tyskland
Publicerad 19 september 2016 Uppdaterad 19 september 2016

Den 21 september välkomnas media till en pressträff på
Kungl. Slottet med anledning av det kommande
statsbesöket till Tyskland. Vid pressträffen presenterar
representanter för Kungl. Hovstaterna, Business
Sweden och UD statsbesökets program.
Kungaparet genomför statsbesöket till Tyskland den 5–8 oktober på inbjudan
av förbundspresident Joachim Gauck. Regeringen representeras av
utrikesminister Margot Wallström, barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér samt närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Vid statsbesöket medföljer en näringslivsdelegation bestående av ett 20-tal
svenska företag och organisationer, under ledning av Business Swedens VD
Ylva Berg.

Pressträff

Kungl. Hovstaterna, Business Sweden och UD bjuder in till pressträff för
presentation av statsbesökets program.

Tid: Onsdagen den 21 september, kl. 15.00
Plats: Kungl. Slottet. Ingång via västra valvet.

Vänligen anmäl deltagande till pressträffen senast onsdag den 21 september
kl. 12.00 via e-post till boel.lindbergh@gov.se.

https://www.regeringen.se/


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

Statsrådens presentationer av
höstbudgeten 2016
Publicerad 16 september 2016 Uppdaterad 19 september 2016

(Ny version) Finansminister Magdalena Andersson
kommer att presentera höstbudget 2016 på en
presskonferens tisdag den 20 september klockan 09.00
i Rosenbad i Stockholm. Flera statsråd kommer också
att presentera höstbudgeten på olika håll i Sverige.

Statsrådens presentationer av höstbudgeten
(sorterat efter departement):

Statsrådsberedningen

Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister

Norrköping

Motala

Kontaktperson: Therese Knapp, tel 072 733 38 57

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister

Luleå

https://www.regeringen.se/


Kontaktperson: Natali Sial, tel 072 520 54 49

Finansdepartementet

Magdalena Andersson, finansminister

09:00: Presskonferens i Bella Venezia, Rosenbad

Kontaktperson: Fredrik Kornebäck, tel 072 543 84 87 och Miriam Abu Eid,
tel 072 216 95 65

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister

Uppsala

Gävle

Kontaktperson: Anna Söderström, tel 072 532 17 13

Ardalan Shekarabi, civilminister

Västerås

Borlänge

Kontaktperson: Peter Skeppström, tel 072 556 06 40

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist, försvarsminister

Karlstad

Karlskoga

Kontaktperson: Marinette Nyh Radebo, tel 072 238 77 44

Justitiedepartementet

Anders Ygeman, inrikesminister

Eskilstuna



Kontaktperson: Victor Harju, tel 072 504 36 70 och Fredrik Persson, tel 072
214 10 58

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Skärholmen

Kontaktperson : Kristoffer Talltorp, tel 072 542 80 32

Miljö- och energidepartementet

Karolina Skog, klimat- och miljöminister

Lund

Kontaktperson: Hanna Björnfors, tel 072 500 92 11

Näringsdepartementet

Anna Johansson, infrastrukturminister

Göteborg

Borås

Kontaktperson: Adriana Haxhimustafa, tel 070 266 31 05

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

Jönköping

Växjö

Kontaktperson: Maria Soläng, tel 072 206 19 47

Socialdepartementet

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Kristianstad



Kontaktperson: Joanna Abrahamsson, tel 072 543 84 89

Utbildningsdepartementet

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Södertälje

Kontaktperson: Helena Paues, tel 072 209 45 20



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen avser att inrätta en
jämställdhetsmyndighet
Publicerad 15 september 2016 Uppdaterad 15 september 2016

I budgetpropositionen anger regeringen att den avser
inrätta en jämställdhetsmyndighet. Myndigheten ska
bidra till ett effektivt genomförande av
jämställdhetspolitiken. Under hösten kommer
regeringen även att presentera en ny nationell strategi,
med ett åtgärdsprogram för 2017-2020, för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Del av
satsningarna i strategin har tillkommit efter
förhandlingar med Vänsterpartiet.
- Regeringens feministiska politik ska göra tydligt avtryck och skillnad i
människors liv. Flera utredningar har kommit fram till att
jämställdhetspolitikens organisation är splittrad och otillräcklig. En
jämställdhetsmyndighet behövs för att garantera att politiska prioriteringar
får genomslag så att arbetet för ett jämställt samhälle kan bli mer strategiskt
och effektivt. Att utveckla jämställdhetsarbetet är avgörande när vi
moderniserar den svenska modellen, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

I budgetpropositionen anger regeringen att den avser inrätta en
jämställdhetsmyndighet som ska vara verksam från och med början av 2018.
Att en sådan myndighet behövs var en viktig slutsats i
Jämställdhetsutredningen, som överlämnade sitt betänkande till Åsa Regnér i
oktober 2015. Även i Riksrevisionens rapport görs bedömningen att det
behövs en institutionell struktur som stärker jämställdhetsarbetet och bidrar
till långsiktighet och hållbarhet.

https://www.regeringen.se/


För att regeringen ska kunna säkerställa att jämställdhetspolitiska
prioriteringar får genomslag i styrningen av myndigheter och verksamheter
krävs en permanent struktur på nationell nivå. Den närmare organisationen,
ansvarsfördelningen samt gränssnitt och samarbete med existerande
strukturer kommer att tas fram inom ramen för en organisationskommitté.

Jämställdhetsmyndigheten arbete ska utgå från det övergripande
jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv samt regeringens delmål kopplat till detta.

Vänsterpartiet står bakom förslaget och har varit angelägna om att inrätta en
jämställdhetsmyndighet.

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor

Under hösten kommer regeringen att presentera en ny nationell strategi mot
mäns våld mot kvinnor i den jämställdhetspolitiska skrivelsen.

Fortsatta åtgärder mot mäns våld mot kvinnor är en jämställdhetspolitisk
prioritering för regeringen. Särskilt angeläget är att utveckla
våldsförebyggande insatser. Det arbetet behöver nå alla grupper i samhället
och utvecklas på flera arenor.

De samlade åtgärderna på området omfattar över 900 miljoner kronor för
perioden 2017-2020 för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Budgetpropositionen 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen
och Vänsterpartiet.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressträff om budgetsatsningar
inom jämställdhetsområdet
Publicerad 15 september 2016 Uppdaterad 15 september 2016

Idag, torsdag den 15 september, klockan 12.00 hålls en
pressträff i Rosenbad då jämställdhetsminister Åsa
Regnér presenterar nyheter inom jämställdhetsområdet
ur budgetpropositionen 2017.

Tid: 15 september 2016 kl. 12.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Statsråd Regnér på plats vid
Paralympics i Rio
Publicerad 07 september 2016 Uppdaterad 07 september 2016

Den 7-9 september representerar Åsa Regnér, ansvarig
minister för funktionshinderspolitiken, regeringen vid
Paralympics i Rio de Janeiro.
− Det ska bli mycket spännande att följa den svenska truppen på plats i Rio
och jag hoppas förstås på blågula medaljer. Paralympics är mer än ett stort
idrottevenemang. Spelen är också viktiga för arbetet att skapa ett mer
inkluderande samhälle där alla kan vara delaktiga. Det är den svenska
modellen en förutsättning för, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér.

Åsa Regnér kommer att delta vid invigningen av spelen, följa tävlingarna och
möta några av de svenska idrottsutövarna. Ministern kommer även att
besöka ett barnhem där barn väntar på adoption.

Åsa Regnér är tillgänglig för intervjuer på plats och via telefon.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kraftsamling för att stärka den
sociala barn- och ungdomsvården
Publicerad 30 augusti 2016 Uppdaterad 30 augusti 2016

Tisdag den 30 augusti arrangerar regeringens
nationella samordnare för den sociala barn- och
ungdomsvården, Cecilia Grefve, en
spridningskonferens i Upplands Väsby med fokus på
erfarenheter och kunskaper efter halva uppdraget.
Samordnaren lägger fram förbättringsförslag samt
presenterar en mätning som bland annat visar att
utredande socialsekreterare ägnar 2 procent av sin
arbetstid på direkta möten med barn och unga. Åsa
Regnér, ansvarig minister för socialtjänsten, berättar om
regeringens åtgärder och en ny miljonsatsning på
användardriven innovation.
Den nationella samordnaren för sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia
Grefve, har besökt 52 kommuner som bland annat har gjort en mätning av
socialsekreterarnas och arbetsledarnas arbetstid. Förutom att mätningen visar
att utredande socialsekreterare endast ägnar 2 procent av arbetstiden på
direkta möten med barn och unga framgår också att medarbetarna i snitt
spenderar tio minuter om dagen på utvecklingsarbete.

- Den sociala barn- och ungdomsvården är det yttersta skyddsnätet för barn i
utsatta situationer och en viktig del i samhällsbygget och den svenska
modellen. Att socialsekreterarna inte har tillräcklig tid med barnen är
allvarsamt och riskerar att sätta det viktiga barnperspektivet ur spel.
Regeringen har vidtagit en mängd åtgärder för att stärka verksamheterna
samt öka barns och ungas delaktighet. Åtgärderna syftar till att öka
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bemanningen och kompetensen samt till verksamhetsutveckling. Den senaste
satsningen ska främja nya arbetssätt och användandet av tekniska lösningar,
säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Samordnaren lägger förslag för förbättring

Spridningskonferensen Förbättringsresan, som samlar 500 personer,
fokuserar på goda exempel på ökad delaktighet och medskapande för barn,
unga och vårdnadshavare samt hur kommuner arbetar för att förbättra den
sociala barn- och ungdomsvården.

- Det behövs en långsiktig strategi för att knyta an till kommunernas
pågående utvecklingsarbete för den sociala barn- och ungdomsvården som
utgår ifrån en helhetssyn där barn och ungas resurser och behov styr.
Förslagen jag lägger ska bidra till just det, säger den nationella samordnaren
Cecilia Grefve.

Konferensen genomförs i samarbete med barnrättsorganisationen
Maskrosbarn och i samråd med Kjerstin Bergman, nationell samordnare för
barn- och ungdomssatsningen på SKL, de regionala utvecklingsledarna och
Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Stöd till SKL för användardriven innovation

Ett av samordnarens förslag är regeringsbeslutet den 25 augusti att bevilja
Sveriges Kommuner och Landsting 4 330 000 kronor för att vidareutveckla
arbetsformer som konkret stödjer användardriven innovation i den sociala
barn- och ungdomsvården. Syftet är att fortsätta utvecklingen mot en mer
medskapande social barn- och ungdomsvård och målet är att ge
kommunerna verktyg för att kontinuerligt kunna förnya socialtjänsten och
uppnå god kvalitet.

Utvecklingsprojektet kommer utföras tillsammans med Stiftelsen Svensk
Industridesign (SVID), den nationella samordnaren för den sociala barn- och
ungdomsvården och tjugo kommuner.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressträff med nyheter för den
sociala barn- och ungdomsvården
vid konferens
Publicerad 26 augusti 2016 Uppdaterad 26 augusti 2016

Tisdag den 30 augusti arrangerar regeringens
nationella samordnare för den sociala barn- och
ungdomsvården, Cecilia Grefve, spridningskonferensen
Förbättringsresan med erfarenheter från knappt två års
arbete och 50 kommunbesök. I samband med
konferensen bjuder Åsa Regnér, ansvarig minister för
socialtjänsten, in till en pressträff tillsammans med
samordnaren och presenterar nyheter som rör den
sociala barn- och ungdomsvården.

Tid: 30 augusti 2016 kl. 08.15 till kl. 08.45
Plats: Scandic Infra City, Upplands Väsby

Vid den nationella samordnarens kommunbesök har förutom möten med
barn, unga och vårdnadshavare, fackliga företrädare och beslutsfattare en
tidsmätning av totalt 1302 socialsekreterares (motsvarande 6510
arbetsdagar) arbetstid genomförts. Resultatet av mätningen kommer under
dagen att presenteras och diskuteras.

Goda exempel och förbättringsarbete i fokus

Konferensen kommer fokusera på goda exempel på ökad delaktighet och
medskapande för barn, unga och vårdnadshavare samt hur kommuner
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arbetar för att förbättra den sociala barn- och ungdomsvården. Konferensen
sker i samarbete med Maskrosbarn och i samråd med Kjerstin Bergman,
nationell samordnare för barn- och ungdomssatsningen på SKL, de regionala
utvecklingsledarna och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nytt investeringsstöd för fler
äldreboenden
Publicerad 28 juli 2016 Uppdaterad 28 juli 2016

Regeringen har med stöd av Vänsterpartiet beslutat om
ett nytt statligt stöd för att stimulera bygget av äldre- och
trygghetsboenden.
– Vi genomför nu historiska satsningar på äldreomsorgen, särskilt på just fler
äldrebostäder och mer personal i äldreomsorgen. 109 kommuner har idag
brist på äldreboenden, så att det här stödet är efterlängtat råder det ingen
tvekan om. Att bygga bort den bristen är en viktig del av att utveckla den
svenska modellen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Stödet får lämnas för ny- eller ombyggnation av så kallade klassiska
äldreboenden, av hyresrätter för äldre på den ordinära bostadsmarknaden
såsom trygghetsboenden, samt för anpassning av gemensamma lokaler i
anslutning till bostadshus.

Regeringen har för 2016 avsatt 150 miljoner för investeringsstödet, ett
belopp som beräknas att successivt öka till 400 miljoner 2018.

Stödet börjar gälla fr.o.m. november i år.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Socialdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Regeringen på Stockholm Pride
2016
Publicerad 24 juli 2016 Uppdaterad 26 juli 2016

Statsminister Stefan Löfven kommer att gå med i
Prideparaden samt besöka Pride park på Östermalms
IP på lördag den 30 juli.
Statsminister Stefan Löfven, Barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér, Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Folkhälso- sjukvårds- och
idrottsminister Gabriel Wikström, finansmarknads- och konsumentminister
Per Bolund samt Helen Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och
forskning deltar i olika aktiviteter under veckan. För information om dessa
aktiviteter, kontakta respektive ministers pressekreterare.

Regeringskansliet deltar med en monter i Pride park på Östermalms IP den
27-30 juli. Program och aktiviteter i montern kommer att publiceras på
regeringen.se.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sverige deltar vid lanseringen av
globalt partnerskap mot våld mot
barn i New York
Publicerad 08 juli 2016 Uppdaterad 08 juli 2016

Tisdag den 12 juli representerar barnminister Åsa
Regnér Sverige vid lanseringen av det globala
partnerskapet för att stoppa våld mot barn i FN:s
högkvarter i New York. Partnerskapet för internationell
samverkan är en del av Agenda 2030 och Sverige har
en framträdande roll som ett av vägvisarländerna
(pathfinders) i arbetet.
I de globala målen i Agenda 2030 ingår att förebygga och stoppa våld och
exploatering av barn. Det globala partnerskapet är ett initiativ för
internationell samverkan mellan regeringar, civilsamhället, privat sektor och
andra aktörer för att uppnå förändring.

− Vi är glada över att Sverige har utsetts till ett vägvisarland inom
partnerskapet. Det ger oss möjlighet att dela med oss av våra nationella
erfarenheter av att arbeta mot våld mot barn men också lära av andras
arbete. För Sverige, som har den första feministiska regeringen i världen, är
det viktigt att lyfta jämställdhetsperspektivet. Flickor och pojkars utsatthet
och behov skiljer sig åt och kräver olika insatser, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

I den svenska delegationen deltar även statssekreterare Pernilla Baralt.

Sverige ett av tio vägvisarländer
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Vid lanseringen av partnerskapet kommer Åsa Regnér även att medverka i
en panelsamtal tillsammans med ministrar från Indonesien, Mexiko och
Tanzania. Moderator är FN:s generalsekreterares särskilda representant för
våld mot barn, Marta Santos Pais.

Ett antal nationer, så kallade vägvisarländer (pathfinders), har en mer
framträdande roll i det globala partnerskapet för eliminering av våld mot
barn. Förutom Sverige är det i nuläget följande länder: El Salvador,
Indonesien, Jamaica, Mexiko, Paraguay, Filippinerna, Rumänien, Sri Lanka
och Tanzania.

Åsa Regnér är tillgänglig för media på plats och via telefon. Kontakta
pressekreterare Joanna Abrahamsson för intervjuer.



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Socialdepartementet

Ygeman och Regnér samlade
kvinnoorganisationer om våld mot
kvinnor
Publicerad 06 juli 2016 Uppdaterad 06 juli 2016

I dag, onsdag den 6 juli, samlades politiska förbund,
kvinnoförbund och jämställdhetsorganisationer på
landshövdingens residens i Visby för att diskutera
regeringens strategi mot mäns våld mot kvinnor.
- I höst lägger regeringen fram en ny nationell strategi för att motverka mäns
våld mot kvinnor, säger Anders Ygeman.

- Bra bidrag från kvinnoorganisationerna inför att regeringen presenterar nya
strategin mot mäns våld mot kvinnor, säger Åsa Regnér.

- Flera lyfte polisens roll i det förebyggande arbetet. Det gäller att strategin
blir en del av hela samhällets arbetet och inte fastnar i en byrålåda, säger
Anders Ygeman.

- Mäns våld mot kvinnor har många sidor. Samhället behöver fokusera på
alla delar och hitta fler lösningar, säger Åsa Regnér.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stöd till pilotprojekt i Uppsala för
att behålla och rekrytera
socionomer i socialtjänsten
Publicerad 30 juni 2016 Uppdaterad 30 juni 2016

Regeringen har beslutat att bevilja Uppsala kommun
1,5 miljoner kronor för att genomföra ett
utvecklingsprojekt för att behålla och rekrytera
socionomer inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Pilotprojektet syftar till att vända
rekryteringstrenden och bli en attraktivare arbetsplats
för socionomer med fokus på arbetsmiljö, ledarskap och
delaktighet i utvecklingsarbete.
- Ett genomgående problem för landets socialtjänster är svårigheten att
behålla och rekrytera socionomer. För att skapa stabilitet och kontinuitet i
verksamheterna är regeringens och Vänsterpartiets satsning på ökad
bemanning viktig. En del av satsningen handlar också om att förbättra
förutsättningarna för socialtjänsten att vara en attraktiv arbetsplats.
Utvecklingsprojektet i Uppsala kommun är därför en nationell angelägenhet
och erfarenheterna kommer att fångas upp av regeringens samordnare för
den sociala barn- och ungdomsvården, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Uppsala kommun har ansökt till Socialdepartementet om medel för ett
utvecklingsprojekt med fokus på att behålla och rekrytera socionomer inom
socialtjänsten. Projektet ska utgå från tidigare utvecklingsarbete inom
området i Uppsala kommun och länets övriga kommuner. Kommunen har,
tillsammans med den nationella samordnaren, tagit fram en handlingsplan för
kommunens förbättringsarbete för sociala barn- och ungdomsvården.
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En redovisning av arbetet ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31
mars 2018.

Stimulanssatsning för stärkt bemanning i socialtjänsten

Under 2016–2019 genomför regeringen, efter överenskommelse med
Vänsterpartiet, en satsning på stärkt bemanning inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Satsningen omfattar sammanlagt 250 000 000 kronor per år.

Den 22 juni i år gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 210 000
000 kronor under 2016 i syfte att stärka bemanningen i den sociala barn- och
ungdomsvården (S2016/00440/FST). De återstående 40 000 000 kronorna är
avsedda för att främja kompetens och stabilitet samt insatser för
kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring inom området. Uppsala kommun
tilldelas medel inom ramen för denna satsning.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökat anslag till Inspektionen för
vård och omsorg
Publicerad 22 juni 2016 Uppdaterad 22 juni 2016

Regeringen beslutade på onsdagens
regeringssammanträde att förstärka anslaget till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med ytterligare
10 miljoner kr till följd av ökad arbetsbelastning.
Under hösten år 2015 ökade antalet asylsökande och ensamkommande barn
kraftigt vilket ledde till att IVO behövde prioritera tillståndsgivning för att
driva hem för vård eller boende, så kallade HVB-hem.

Viktiga tillsynsinsatser inom till exempel den sociala barn- och
ungdomsvården, psykiatrin och primärvården riskerar till följd av detta att
inte kunna genomföras på grund av resursbrist.

− Arbetsbelastningen för IVO har ökat kraftigt. Det har inneburit negativa
konsekvenser för inspektionens övriga verksamhet. Genom ett resurstillskott
kan förutsättningar skapas för en mer effektiv ärendehantering och mer
strategiska tillsynsinsatser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården,
säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

− Den här satsningen är viktig för att den tillsyn som IVO bedriver ska kunna
bidra till en trygg och säker vård och omsorg för alla placerade barn,
inklusive ensamkommande barn, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen stärker bemanningen
inom sociala barn- och
ungdomsvården
Publicerad 22 juni 2016 Uppdaterad 22 juni 2016

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i
uppdrag att genomföra en stimulanssatsning för att
stärka bemanningen inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Satsningen, som omfattar sammanlagt
210 miljoner kronor årligen 2016-2019, görs
tillsammans med Vänsterpartiet.
- Situationen inom socialtjänsten har varit ansträngd under lång tid men den
kraftiga ökningen av antalet ensamkommande barn som har sökt asyl i
Sverige har inneburit ytterligare utmaningar. För första gången gör
regeringen nu en direkt satsning på bemanning i den sociala barn- och
ungdomsvården för att vända utvecklingen. Att rekrytera och behålla
personal är en förutsättning för stabilitet och kontinuitet i verksamheterna,
säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

I uppdraget ingår att Socialstyrelsen ska följa upp satsningen och redovisa
hur kommunerna har använt stimulansmedlen. Socialstyrelsen ska göra en
delredovisning av uppdraget som ska lämnas till Regeringskansliet senast den
1 juni 2018 och en slutredovisning senast den 1 juni 2020.

Stimulansmedlen får användas till:

att öka antalet socialsekreterare
att öka antalet arbetsledare
att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare
eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny handlingsplan till skydd för
barn mot människohandel och
sexuella övergrepp
Publicerad 22 juni 2016 Uppdaterad 22 juni 2016

Regeringen har den 22 juni beslutat om en uppdaterad
handlingsplan till skydd för barn mot människohandel,
exploatering och sexuella övergrepp. Handlingsplanen
gäller för 2016-2018 och innehåller 23 åtgärder för att
förebygga, skydda och stödja barn samt skapa
förutsättningar för att effektivt lagföra gärningsmän.
Den nya handlingsplanen, som är en fortsättning på föregående periods
handlingsplan som sträckte sig 2014-2015, utgår från barnets rättigheter i
enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

- Inget barn ska utsättas för människohandel, exploatering eller sexuella
övergrepp. Vi måste tidigt upptäcka barn som riskerar att utsättas för dessa
brott och se till att det finns en god kunskap hos yrkesverksamma, men även
att barn känner till sina rättigheter. Därför är regeringens uppdaterade
handlingsplan med åtgärder viktig, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Sedan 2014 har regeringen vidtagit åtgärder för att se över aktuell
lagstiftning, få en ökad samordning och samverkan mellan myndigheter och
andra aktörer, genomföra insatser för att stärka barns kunskap om sina
rättigheter samt drivit frågan i det internationella arbetet.

Regeringen har identifierat de viktigaste utmaningarna i det fortsatta arbetet.
Åtgärderna i den nya handlingsplanen ska genomsyras av ett
barnrättsperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv och även beakta ett hbtq-
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perspektiv. Åtgärderna ska även bidra till regeringens jämställdhetspolitiska
delmål om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, där flickor och pojkar ska
ha samma rätt till kroppslig integritet

Ett urval av åtgärder i handlingsplanen:

Som regeringen offentliggjorde i maj inrättas en ambassadör för det
internationella samarbetet mot människohandel.
Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholm att göra en systematisk
granskning av alla polisanmälningar om misstänkt människohandel med
barn mellan 2015-2016.
Länsstyrelsen i Stockholms län får även i uppdrag att fortsätta att bidra
till att öka medvetenheten om förekomsten av sexuell exploatering av
barn i samband med turism, resande och barnhemsturism.
Polismyndigheten får i uppdrag att föreslå åtgärder för att bekämpa olika
typer av sexualbrott mot barn.
Regeringen fortsätter att bidra till finansieringen av arbetet med att
förebygga sexualbrott mot barn som bedrivs vid Centrum för Andrologi
och Sexualmedicin (CASM) vid Karolinska sjukhuset.
Ökad kunskap om ensamkommande barn som försvinner. Uppdrag till
Barnombudsmannen.
Vidareutveckla kompetensen hos åklagare om människohandel och
sexuella övergrepp genom Åklagarmyndighetens projekt.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset tar fram modell för bättre stöd och
behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och/eller fysiskt
våld.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset får också medel för att sprida information
till barn om deras rättigheter och var de kan vända sig om de eller en vän
har utsatts för sexuella övergrepp.
Statens skolverk har i uppdrag att ta fram och genomföra nationella
skolutvecklingsprogram som bland annat innefattar insats för att
förbättra kompetensen om säker och kritisk användning av internet.

Regeringen har beslutat att lämna handlingsplanen i sin helhet till riksdagen i
form av en skrivelse (Skr. 2015/16:192).



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér talar vid
statspartsmöte om funktionshinder
i New York
Publicerad 13 juni 2016 Uppdaterad 13 juni 2016

Den 14-16 juni genomförs, vid FN i New York, det
nionde statspartsmötet om implementering av
konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér håller ett anförande
och deltar vid ett möte om hur fattigdom och ojämlikhet
ska motverkas för personer med funktionsnedsättning.
- Det är viktigt att Sverige tar en aktiv roll i det globala arbetet med
mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Utgångspunkten måste vara att vi ska ha ett jämlikt och jämställt samhälle
där alla kan vara delaktiga, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér.

Statspartsmötet är viktigt för att genomföra konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning samt att nå målen i Agenda 2030. Under
besöket i New York har Åsa Regnér bilaterala möten om
funktionhindersfrågor med ett antal ministerkollegor från andra länder.

Sverige arrangerar seminiarer om tillgänglighet

Sverige arrangerar även två seminarier (side events) i samband med
statspartsmötet. Handikappförbundens seminarium, "Rätten att delta – hur
man skapar tillgängliga möten online",handlar om tillgängliga möten online
och Spinalis seminarium, "Mamma, pappa, lam", har fokus på föräldraskap
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och funktionsnedsättningar.

Från Sveriges delegation deltar även statssekreterare Madeleine Harby
Samuelsson.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regnér talade vid OECD-möte i
Stockholm om
jämställdhetsbudgetering
Publicerad 09 juni 2016 Uppdaterad 09 juni 2016

Den 9-10 juni är Sverige värdland för det årliga OECD-
mötet för medlemsstaternas budgetchefer med fokus på
aktuella budgeterings- och policyfrågor.
Jämställdhetsminister Åsa Regnér höll ett anförande
om Sveriges arbete med jämställdhetsbudgetering som
ett verktyg för att förverkliga feministisk politik. Inför
mötet har OECD tagit fram en rapport om tillämpning av
Gender Budgeting i medlemsländerna som utgör som
diskussionsunderlag på mötet.
- Hur den ekonomiska politiken utformas och hur resurser fördelas är
avgörande för ett jämställt samhälle. För Sveriges feministiska regering är
jämställdhetsbudgetering ett viktigt verktyg för att uppnå verklig förändring i
människors liv, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Mötet som hålls på Tekniska Museet i Stockholm, öppnades genom ett
inledningstal av finansminister Magdalena Andersson. Det är ett årligt
OECD-möte för Working Party of Senior Budget Officials (SBO) som är
OECD:s sammanslutning för medlemsstaternas budgetchefer och biträdande
budgetchefer.

I samband med presentationen av OECD:s rapport talade
jämställdhetsminister Åsa Regnér om Sveriges arbete med
jämställdhetsbudgetering.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Dialogmöte om regeringens
informationssatsning på hälsa och
jämställdhet för nyanlända unga
Publicerad 08 juni 2016 Uppdaterad 08 juni 2016

Onsdag den 8 juni bjöd jämställdhetminister Åsa
Regnér in till ett dialogmöte om regeringens uppdrag
om informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet
för nyanlända och asylsökande barn och unga. Vid
mötet deltog berörda myndigheter, länsstyrelser och
organisationer inom det civila samhället.
Syftet med dialogmötet var att informera om uppdraget till Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och samla in information och
synpunkter som är till nytta för genomförandet samt inför eventuella
framtida åtgärder inom området.

− Dagens möte var ytterligare ett viktigt steg mot att utforma
informationsinsatser om bland annat könsnormer och rätten till kroppslig
integritet till nyanlända barn och unga. Deltagarna visade på stort
engagemang för frågan och många lyfte fram vikten av långsiktighet och
kontinuitet i satsningen. Mycket kunskap och erfarenhet förmedlades från de
närvarande som vi tar med oss i det fortsatta arbetet, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Digitala plattformen beräknas klar mars 2017

Regeringen gav den 21 april i år MUCF i uppdrag att ta fram en digital
plattform med information om hälsa och jämställdhet på de vanligaste
modersmålen för nyanlända barn och unga i åldrarna 13-20 år. Det ska
genomföras i samverkan med den nationella webbaserade
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ungdomsmottagningen UMO. I uppdraget ingår även att sprida plattformen
till boenden och verksamheter samt att planera för utbildning av utbildare.

Satsningen omfattar 5 miljoner kronor under 2016 och den digitala
plattformen beräknas vara klar i mars 2017.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringens äldreresa avslutas i
Göteborg
Publicerad 03 juni 2016 Uppdaterad 03 juni 2016

Tisdag den 7 juni avslutar äldreminister Åsa Regnér sin
äldreresa till ett antal kommuner med besök i Munkedal
och slutligen Göteborg. Fokus under besöken är hur
äldreomsorgen fungerar idag, hur kvalitén kan stärkas
och vilka framtida utmaningar som finns. I Munkedal
besöker Åsa Regnér ett äldreboende och i Göteborg ett
kulturhus för seniorer. Media är välkomna vid båda
kommunbesöken och i Göteborg sker en pressträff.
- Det har varit mycket givande att besöka olika typer av kommuner i skilda
delar av landet och få en bild av vilka utmaningar för äldreomsorgen som
finns. Många äldre har det bra och lever ett gott liv men det finns också
brister som rör vård och omsorg, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Äldreminister Åsa Regnér inleder dagen med besök vid Allégården – vård
och omsorgsboende i Munkedal klockan 10-11 där bland andra
kommunalråd Åsa Karlsson deltar. Media är välkommen att närvara vid
verksamhetsbesöket.

Under eftermiddagen besöker äldreministern Göteborg och träffar bland
andra Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande, och Daniel
Bernmar (V), kommunalråd för äldre och hälso- och sjukvårdsfrågor.

Tid och plats för pressträff i Göteborg

Tid: Tisdag den 7 juni klockan 13.15
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Plats: Anhörigcenter, Karl Gustavsg. 63, Göteborg

Ann-Sofie Hermansson deltar också vid pressträffen.

Dialog om situationen i äldreomsorgen

Under hösten 2015 och våren 2016 besöker äldreminister Åsa Regnér
äldreomsorgen i åtta kommuner. Syftet med #Äldreresan är att informera om
regeringens inriktning inom äldreområdet och föra en dialog om den
kommande kvalitetsplanen. Synpunkter, reflektioner och få en bild av
situationen i äldreomsorgen och av andra saker som rör äldre människors liv.

Åtta kommunbesök 2015 och 2016

2015

Linköping, 25 september
Östersund, 23 oktober
Västerås, 2 december
Lund, 16 december

2016
Jönköping, 5 april
Överkalix, 26 april
Munkedal, 7 juni
Göteborg, 7 juni

 



Pressmeddelande från Socialdepartementet

EU-kommissionens direktivförslag
för tillgänglighetskrav ska
analyseras av MFD
Publicerad 02 juni 2016 Uppdaterad 02 juni 2016

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet (MFD) i
uppdrag att genomföra en konsekvensutredning för EU-
kommissionens förslag till direktiv vad gäller
tillgänglighetskrav för produkter och tjänster. Analys ska
göras av vilka åtaganden och ekonomiska
konsekvenser som direktivet kan innebära för stat,
kommun samt privata aktörer i Sverige.
EU-kommissionen offentliggjorde 2 december 2015 ett förslag till direktiv
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller
tillgänglighetskrav för produkter och tjänster.

− Kraven i direktivet på produkter och tjänster främjar arbetet med att göra
EU mer tillgängligt, inkluderande och användbart. Det främjar också den fria
rörligheten. Nu är det viktigt att en analys görs av vad förslagen får för
konsekvenser för både offentlig och privat sektor i Sverige samt för personer
med funktionsnedsättning, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér.

Ett urval av vad som ingår i konsekvensutredningen

Identifiera produkter och tjänster som kan komma att omfattas av
direktivet.
Bedömning av vilka aktörer som kommer att påverkas av förslagen.
Uppskattning av kostnader som förslaget medför för aktörerna samt
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vilka av kraven som bedöms vara mest kostsamma.
Bedömning av effekter och konsekvenser för stat, kommun och privata
aktörer på kort och lång sikt av att direktivet införs.
Uppskattning av effekter och konsekvenser för personer med
funktionsnedsättning samt äldre personer.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 november 2016.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Barnministern talar på
internationell konferens mot
barnaga i Wien
Publicerad 01 juni 2016 Uppdaterad 01 juni 2016

Onsdag den 1 juni talar barnminister Åsa Regnér om
barnaga på den internationella högnivåkonferensen
Towards Childhoods free from Corporal Punishment i
Wien. Åsa Regnér träffar även Österrikes barn- och
familjeminister Sophie Karmasin.
Sverige arrangerade 2014 ett högnivåmöte för att få fler länder att förbjuda
barnaga. Konferensen i Wien är en uppföljning av det mötet.

- Jag är glad över att Österrike bidrar till att den viktiga frågan om att
bekämpa barnaga fortsätter vara i fokus internationellt. Som föregångsland
har Sverige en viktig proaktiv roll att stärka barns rättigheter och arbeta för
att fler länder förbjuder barnaga, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Vid konferensen talar även H.M. Drottning Silvia.

Under besöket i Wien deltar Åsa Regnér även vid ett samtal, med temat
Modern elderly care with quality and dignity, som arrangeras av svenska
ambassaden i Österrike tillsammans med Business Sweden. Syftet är att ha
en diskusison kring utmaningar kopplade till den åldrande befolkningen.

Sverige först i världen med förbud mot barnaga

Sverige var det första landet i världen som förbjöd barnaga (1979) och är ett
föregångsland när det gäller barnets rättigheter. I 49 av världens länder finns
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ett förbud mot alla former av barnaga. Åtminstone 54 stater har uttryckt
ambition att införa totalförbud mot barnaga.

Sverige avser delta i FN:s globala partnerskap mot våld av barn som är en del
av arbetet för att uppnå målen i Agenda 2030.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér invigningstalade vid
Hörselskadades Riksförbunds
kongress i Linköping
Publicerad 27 maj 2016 Uppdaterad 27 maj 2016

Fredag den 27 maj invigningstalade barn-, äldre och
jämställdhetsminister Åsa Regnér vid Hörselskadades
Riksförbunds (HRF) kongress i Linköping. Årets
kongress har temat stark, synlig och hörselsmart.
- Regeringen arbetar för att vi ska ha ett inkluderande samhälle för alla där
det inte ska finnas några hinder för människors delaktighet. Det är en fråga
om jämlikhet och rättvisa och viktigt när vi utvecklar den svenska modellen.
Jag är glad över att ha fått möjligheten att tala vid HRF:s kongress som
samlar personer med hörselnedsättningar från hela landet, säger barn-, äldre-
och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Kongressen, som äger rum vart fjärde år, är HRF:s högst beslutande organ.
Förbundet, som är Sveriges största organisation för hörselskadade, har cirka
30 000 medlemmar.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stärkt säkerhet för placerade barn
genom ändring i
socialtjänstförordningen
Publicerad 27 maj 2016 Uppdaterad 27 maj 2016

Regeringen har beslutat om flera tilläggande
bestämmelser i socialtjänstförordningen för att stärka
stödet och skyddet för barn som är placerade i
familjehem eller hem för vård och boende (HVB).
Förslaget innebär bland annat att socialnämnden ska
inhämta uppgifter från misstanke- och
belastningsregistret gällande personer som nämnden
avser att anlita som familjehem eller jourhem.
- Beslutet kommer bidra till att kommunerna har mer kunskap om
förutsättningarna i hemmet och minskar risken för att ett familje- eller
jourhem anlitas där någon har dömts eller åtalats för brott som gör dem
olämpliga, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Förslagen om ändringar i socialtjänstförordningen kommer ursprungligen
från LVU-utredningens betänkande och syftar till att öka säkerheten för
placerade barn.

Ändringarna i socialtjänstförordningen innebär
huvudsakligen:

En skyldighet införs för socialnämnden att inhämta uppgifter från
misstanke- och belastningsregistret avseende tilltänkta familjehems- och
jourhemsföräldrar innan socialtjänsten fattar beslut om vård av barn.
Om beslutet innebär att fler än tre barn eller unga kommer att vara
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placerade i ett familje- eller jourhem ska socialnämnden anmäla beslutet
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för ökad uppsikt.
En bestämmelse om att det ska finnas ordningsregler för de dagliga
rutinerna på hem för vård eller boende.

Ändringarna i socialtjänstförordningen träder i kraft den 1 juli 2016.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pethrus ska se över
assistansersättningen och LSS
Publicerad 26 maj 2016 Uppdaterad 26 maj 2016

Regeringen har utsett Désirée Pethrus till särskild
utredare för att se över assistansersättningen i
socialförsäkringsbalken och delar av lagen om stöd och
service (LSS). Syftet med uppdraget är att skapa en
långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling och mer
träffsäkra insatser. Utredaren ska också se över att
lagstiftningen främjar jämlikhet i livsvillkor och full
delaktighet i samhällslivet.
- En översyn av assistansersättningen och LSS är viktig för att komma till
rätta med de brister som finns idag. Det handlar om de kraftigt stigande
kostnaderna som fördubblats på ungefär tio år utan att antalet personer som
får assistans ökat i alls samma utsträckning. Vi behöver också få till mer
träffsäkra insatser som i högre grad bidrar till självbestämmande och
delaktighet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

- Jag ser fram emot det här uppdraget då LSS och assistansersättningen är
oerhört viktiga delar av välfärden. Mitt sikte är inställt på att 2018 kunna
leverera förslag som gör lagstiftningen mer ändamålsenlig och som tryggar
människors rättigheter och möjligheter till delaktighet i enlighet med
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, säger
Désirée Pethrus, regeringens särskilda utredare.

Ska skapa forum för dialog med berörda aktörer

Den översyn som regeringens särskilda utredare ska göra ska leda fram till
förslag för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig
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assistans och för en lagstiftning som ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och
full delaktighet i samhällslivet. I utredningen ingår även att analysera
orsaken till skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män när det
gäller kvalitet i, tillgång till och omfattning av insatser.

Utredaren ska också skapa forum för dialog med funktionshindersrörelsen,
de politiska partierna, berörda myndigheter, kommuner och landsting samt
andra berörda organisationer.

Uppdraget ska senast redovisas den 1 oktober 2018.

Pethrus erfaren politiker och bakgrund som kurator

Désirée Pethrus har en bakgrund inom Kristdemokraterna med många
politiska uppdrag i riksdag, landsting och kommun. För närvarande är hon
riksdagsledamot och gruppledare för KD i Arbetsmarknadsutskottet och i
EU-nämnden.

Désirée Pethrus, född 1959, är utbildad socionom har även arbetat som
sjukhuskurator.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Socialdepartementet

Regeringen hade möte med
taxibranschen om prostitution och
människohandel
Publicerad 25 maj 2016 Uppdaterad 25 maj 2016

Onsdag den 25 maj träffade infrastrukturminister Anna
Johansson och jämställdhetsminister Åsa Regnér
företrädare från de största svenska taxibolagen vid ett
möte på Socialdepartementet. Statsråden bjöd in till ett
samtal med anledning av uppgifter i media om att
taxichaufförer misstänks ha medverkat till sexköp.
- Taxi fyller en viktig funktion i samhället och måste uppträda
förtroendeingivande. Därför var det positivt att på dagens möte höra att
branschen nu vidtar konkreta åtgärder. Resenärerna ska känna sig trygga
under färden, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

- Det har varit ett bra möte med taxibolagen. De tar den här frågan på stort
allvar och jobbar på flera plan med åtgärder mot sexköp. Sexköp är en
kriminell verksamhet som vi behöver stoppa med gemensamma krafter, säger
barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Vid mötet deltog företrädare för Svenska Taxiförbundet, Taxi Stockholm,
Taxi Kurir och Cabonline Group (Taxi Kurir, Sverigetaxi och Top Cap).
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Regeringen
presenterar utredare som ska se
över assistansersättningen och
LSS
Publicerad 24 maj 2016 Uppdaterad 24 maj 2016

Regeringen utser en särskild utredare som ska se över
assistansersättningen och insatserna i LSS (lagen om
stöd och service). Utredaren och innehållet i direktiven
presenteras vid en pressträff av barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér. Utredaren är
tillgänglig för media.
Tid och plats:

Tid: Torsdag den 26 maj kl 12.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Presslegitimation krävs.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nytt regeringsbeslut gör det lättare
för kvinno- och tjejjourer att ta del
av stödpengar
Publicerad 20 maj 2016 Uppdaterad 20 maj 2016

Regeringen har beslutat att göra en ändring i
förordningen om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer
som innebär att Socialstyrelsen ska fördela det
återstående drygt 50 miljoner kronor till lokala jourer.
Förändringen innebär att bidraget, som ska stärka
jourernas verksamheter, betalas ut under 2016 som
organisationsstöd istället för verksamhetsstöd vilket
förenklar ansökningsförandet.
- Det här stödet är viktigt för att landets kvinno- och tjejjourer ska kunna
bedriva sina verksamheter och ge våldsutsatta kvinnor och barn det stöd de
behöver. Genom den här förändringen i förordningen för statsbidraget ser vi
till att pengarna används och kommer till nytta, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Statsbidraget till lokala ideella kvinno- och tjejjourer om 100 miljoner kronor
årligen tillkom 2015 efter en överenskommelse med Vänsterpartiet för att
stärka de ideella jourerna arbete. Bidraget, som avser perioden 2015 – 2019,
fördelas av Socialstyrelsen med stöd av en förordning.

Anledning till att inte hela beloppet om 100 miljoner kronor kunnat fördelas
är främst att ansökningarna inte uppfyllt kraven i den tidigare förordningen,
med koppling mellan mål, aktiviteter och förväntade resultat i en fastställd
plan. Under 2016 ska organisationsbidraget fördelas efter ansökan med ett
fast belopp som är lika stort för alla sökande organisationer.
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Regeringen stöder även kommunernas arbete

Regeringen vill med bidraget stödja kvinnojourernas arbete för våldsutsatta
kvinnor. Organisationerna utgör ett viktigt komplement till kommunerna som
har det grundläggande ansvaret för stöd och hjälp åt våldsutsatta kvinnor.
Regeringen stödjer också kommunernas utvecklingsarbete på detta område i
en parallell satsning med 109 miljoner kronor per år.



Pressmeddelande från Socialdepartementet, Utrikesdepartementet

Unicefs chef Anthony Lake
besöker Sverige inför det
humanitära toppmötet
Publicerad 20 maj 2016 Uppdaterad 20 maj 2016

Idag besöker Unicefs chef Anthony Lake Sverige på sin
väg till det humanitära världstoppmötet som äger rum i
Istanbul 23-24 maj. Under besöket träffar han
biståndsminister Isabella Lövin, barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér samt
utbildningsminister Gustav Fridolin.
Lake träffar Isabella Lövin för att diskutera partnerskapet mellan Sverige
och Unicef, det humanitära världstoppmötet samt genomförandet av Agenda
2030. Han kommer också att träffa Åsa Regnér för en diskussion om det
Globala Partnerskapet mot våld mot barn liksom Sveriges arbete med att i
lag inkorporera FN:s konvention om barnets rättigheter. På eftermiddagen
gör Lake och Gustaf Fridolin ett gemensamt besök på en skola för ett möte
med nyanlända barn och deras lärare.

- Unicef är en viktig partner för Sverige. Jag ser fram emot att diskutera
centrala frågor inför det humanitära toppmötet som drar igång på måndag.
Att säkra barns rättigheter i konflikt- och krissituationer är oerhört viktigt för
att undvika förlorade generationer och skapa framtidshopp, säger
biståndsminister Isabella Lövin.

- Jag ser fram emot att tala med Anthony Lake om ett globalt partnerskap
mot våld mot barn. Det är ett viktigt arbete för barns rättigheter i hela
världen, med utgångspunkt i agenda 2030, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér
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Unicef har ett globalt mandat att bidra till förverkligandet av FN:s
konvention om barnets rättigheter. Genom en stark koppling mellan
långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd bidrar Unicef till att
öka samhällens och individers motståndskraft vid konflikter, naturkatastrofer
och andra kriser. Sverige har de senaste åren varit en av Unicefs tre största
kärnstödsgivare. År 2016 bidrar Sverige med 525 miljoner kronor till Unicefs
kärnbudget. Därutöver bidrar Sida till projekt och program. År 2015 uppgick
det stödet till cirka 950 miljoner kronor.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Situationen för utsatta EU-
medborgare ska analyseras i en
studie
Publicerad 19 maj 2016 Uppdaterad 19 maj 2016

SKL International AB har ansökt om medel från
regeringen för att genomföra en studie om
livssituationen för rumänska medborgare som vistas
tillfälligt i Sverige. Regeringen ser positivt på detta och
har därför beslutat att bevilja medel för projektet. Syftet
är att förbättra levnadsvillkoren för gruppen i Rumänien
genom att bedöma hur svenska lokala erfarenheter kan
tillvaratas i hemlandet. Analysen ska leda fram till ett
långsiktigt programförslag med konkreta insatser i ett
urval pilotkommuner i Rumänien för att sedan sprida
erfarenheterna i landet.
- Regeringen arbetar på flera områden med att bidra till att förbättra
villkoren i hemländerna för de människor som sökt sig till Sverige för sin
försörjning. Det handlar om ökad samverkan med EU, samarbetsavtal med
Rumänien och Bulgarien och insatser i Sverige. Beslutet att bevilja SKL:s
ansökan om en situationsanalys är ett viktigt steg i detta långsiktiga arbete,
säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen har beslutat, i enligt med ansökan, att bevilja SKL International
AB (ett konsultbolag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting) 500
000 kronor för att genomföra en situationsanalys i syfte att förbättra
levnadsvillkoren för gruppen i Rumänien med utgångspunkt i de svenska
lokala erfarenheterna.
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Ett långsiktigt programförslag, som innefattar en handlingsplan, ska tas fram
med konkreta insatser i ett urval rumänska pilotkommuner med syfte att
erfarenheterna ska få stor spridning i hela landet. Kvinnors och barns
situation kommer särskilt att uppmärksammas i samband med analyser och i
framtagandet av handlingsplanen.

SKL International arbetar med att stödja lokal demokrati samt lokal och
regional förvaltning främst i utvecklingsländer.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nytt samförståndsavtal mellan
Sverige och Chile om välfärd och
jämställdhet
Publicerad 10 maj 2016 Uppdaterad 10 maj 2016

Tisdag den 10 maj har barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér skrivit under ett
samförståndsavtal tillsammans med Chiles utrikes- och
handelsminister Heraldo Muñoz Valenzuela om välfärd
med ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Under det
pågående statsbesöket från Chile har ett flertal
samarbetsavtal undertecknats.
Chiles president Michelle Bachelet har en bred reformagenda för ett mer
jämlikt samhälle. Det senaste året har utbytet mellan Sverige och Chile ökat i
flera av frågorna som rör välfärd och jämställdhet. Under 2015 besökte både
Åsa Regnér och Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrotts‐
minister, landet och förankrade idén om ett övergripande samarbetsavtal.

Samarbetsavtalet inkluderar fem delar: reformer inom jämställdhet, hälso-
och sjukvården, äldreomsorg, barns rättigheter och substansmissbruk.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Mätinstrument för LSS-
verksamheter ska testas
Publicerad 05 maj 2016 Uppdaterad 05 maj 2016

Regeringen har beslutat att bevilja Minneskliniken vid
Skånes Universitetssjukhus medel för att testa och
utvärdera ett mätinstrument för LSS-verksamheter.
Målgruppen är personer med kognitiva
funktionsnedsättningar.
- Det är viktigt att satsa på kunskapsutveckling inom det här området och
därför gör vi den här satsningen. Vi behöver ha användbara stödverktyg för
personal i verksamheterna, säger barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér som är ansvarig minister för regeringens funktionshinderspolitik.

Regeringen beviljar Minneskliniken vid Skånes Universitetssjukhus utökade
medel, 460 000 kronor, för att testa och utvärdera ett mätinstrument för
LSS-verksamheter där det bor eller vistas personer med kognitiva
funktionsnedsättningar. Det är en del av en tidigare satsning i att ta fram ett
stödverktyg som ska utvecklas och implementeras likt det kvalitetsregister
som finns inom demensvården.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny svensk ambassadörstjänst för
arbetet mot människohandel
Publicerad 04 maj 2016 Uppdaterad 04 maj 2016

Regeringen har beslutat att inrätta en ny
ambassadörstjänst för arbetet mot människohandel.
Beslutet innebär att Sveriges internationella roll som
framstående försvarare av de mänskliga rättigheterna
stärks. Per-Anders Sunesson, idag enhetschef på
Socialdepartementet, tillträder den nya tjänsten den 16
maj i år.
Den svenska ambassadören ska genom kontakter med andra regeringar vara
pådrivande i arbetet med att bekämpa människohandel, stärka EU:s arbete
och identifiera framtida samarbetspartners.

- Sverige är en stark röst i världen för jämställdhet och mänskliga rättigheter.
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Att inrätta en ambassadör för arbetet mot människohandel är ett led i detta,
säger utrikesminister Margot Wallström.

Ambassadören ska bidra till att uppfylla målet (16.2) i Agenda 2030 om att
"eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld
eller tortyr mot barn".

- Genom ambassadörens arbete ska Sverige bidra till att flickor och kvinnors
utsatthet blir särskilt uppmärksammat inom de internationella insatserna mot
människohandel. Ambassadören får också en viktig uppgift att se till att vår
kunskap om människohandel hålls uppdaterad så att de utsatta får det skydd
och stöd de behöver av berörda svenska myndigheter, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.
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Sunesson har samordnat arbetet mot människohandel

Den utsedda ambassadören, Per-Anders Sunesson, är jurist och har under de
senaste åren arbetat på Socialdepartementet som chef för bland annat
socialtjänsten, funktionshindersfrågor och barnrätt. Tidigare har Sunesson
även arbetat på Justitiedepartementet med brottsoffrens ställning i den
straffrättsliga processen och på Socialstyrelsen ansvarig för tillsynen över
hälso- och sjukvård samt socialtjänsten.

Per-Anders Sunesson har också arbetat med samordningen inom
Regeringskansliet av frågor som rör utsatta EU-medborgare och
människohandel. Fram till idag har han lett arbetet med att ta fram
regeringens nya handlingsplan mot människohandel.

Sunesson har lång erfarenhet av samverkan med olika parter och
organisationer.

Människohandel drabbar miljoner människor årligen

Människohandel är en av de allvarligaste formerna av organiserad
brottslighet och en modern form av slaveri. Det finns uppskattningar om att
drygt 2 miljoner människor varje år hamnar i slaveri. Nästan fyra femtedelar
av offren, mest kvinnor och minderåriga flickor, säljs till sexindustrin. Under
åren 2012-2015 kan flera hundra ensamkommande barn till Sverige ha varit
offer för människohandel enligt uppgifter från länsstyrelsen i Stockholm, som
har samordningsansvar för det nationella arbetet.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsministern talar vid
Women in Parliaments Global
Forum i Jordanien
Publicerad 03 maj 2016 Uppdaterad 03 maj 2016

Den 3-5 maj deltar jämställdhetsminister Åsa Regnér
som talare vid Women in Parliaments Global Forum
(WIP) i Jordaniens huvudstad Amman. Ministern
medverkar även i en paneldebatt med temat ”Flight,
Migration and Integration: Women Leaders' Policy
Answers to the Refugee Crisis” samt besöker
flyktinglägret Zaatari.
- Jag åker till Jordanien för att delta i olika sammanhang som handlar om
kvinnors inflytande över samhället och sina egna liv. Förutom att jag talar
vid WIP, där jag särskilt lyfter vikten av att förebygga och motverka
könsrelaterat våld i humanitära kriser, besöker jag ett flyktingläger samt
träffar kvinnoorganisationer, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér.

Women in Parliaments Global Forum (WIP) samlar kvinnliga
parlamentariker från hela världen och i år arrangeras toppmötet i samverkan
med OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

Under resan är Åsa Regnér tillgänglig för intervjuer per telefon via
pressekreterare Joanna Abrahamsson.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill öka kunskapen om
livssituation och utsatthet för
personer med
funktionsnedsättning
Publicerad 21 april 2016 Uppdaterad 21 april 2016

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska genomföra en
kunskapssammanställning om våld mot flickor och
pojkar med funktionsnedsättning. En studie ska även
göras, av Nordens Välfärdscenter, om hur
livssituationen ser ut för samer med
funktionsnedsättning i de samiska
förvaltningskommunerna. Båda besluten fattades vid
dagens regeringssammanträde.
- Vi vet genom olika rapporter att barn med funktionsnedsättning utsätts för
våld och kränkningar i högre grad än andra barn vilket förstås är
oacceptabelt. Det finns också otillräckliga kunskaper om situationen för
samer med funktionsnedsättning som tillhör en nationell minoritetsgrupp. FN
har uttryckt oro över bristen på information och rekommenderat Sverige att
samla in uppgifter och statistik, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér.

Mer kunskap om våld mot barn med funktionsnedsättning

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har beviljats 500 000 kronor för att
genomföra en systematisk kunskapssammanställning av den totala
utsattheten för våld och kränkningar mot flickor och pojkar med
funktionsnedsättning.
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Kunskapssammanställningen ska innehålla:

omfattning av olika former av våld mot barn med funktionsnedsättning i
hemmet, i skolan, på institution, i omsorgsmiljöer, på fritiden samt hur
våldet fångas upp/upptäcks av omgivningen
bemötande av rättsväsendet och andra myndigheter när barn med
funktionsnedsättning utsätts för våldsbrott
tillgång till stöd och rehabilitering för barn som utsatts för våld
informationsmaterial om våld anpassat för barn med
funktionsnedsättning
kompetens om våld och våldsutsatthet hos personal som möter barn med
funktionsnedsättning.

Kunskapssammanställningen ska innefatta perspektivet barn med
funktionsnedsättning i utsatta miljöer och belysa skillnader mellan barn med
olika funktionsnedsättningar samt skillnader mellan flickor och pojkar.

Medlen får användas under 2016 och resultatet ska slutredovisas till
Regeringskansliet senast den 15 september i år. En slutrapport ska lämnas till
Kammarkollegiet den 15 oktober 2016.

Studie av livssituationen för samer med
funktionsnedsättning

Nordens Välfärdscenter ska genomföra en studie, som omfattar 400 000
kronor, om hur livssituationen ser ut för samer med funktionsnedsättning och
deras anhöriga i de samiska förvaltningskommunerna då det i dag saknas
tillräckliga kunskaper.

Studien kommer att bestå av en enkät till de samiska
förvaltningskommunerna med frågor som rör dessa områden:

LSS-insatser och behov av samiska språket
kunskap om samiskt liv och kultur bland personalgrupperna
riktad verksamhet utifrån funktionshindersperspektiv till samisk
befolkning
hemsjukvård
förskola- och skola
särskilt stöd och specialpedagogik
arbete och sysselsättning

Resultatet ska delredovisas till Regeringskansliet senast den 15 september



2016 och en slutrapport ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 15
januari 2017.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Äldreminister Åsa
Regnér besöker Överkalix med
Äldreresan
Publicerad 21 april 2016 Uppdaterad 21 april 2016

Tisdag den 26 april besöker äldreminister Åsa Regnér
Överkalix som är en kommun varav drygt en tredjedel
av invånarna är över 65 år. Under Äldreresan till åtta av
landets kommuner är fokus på hur äldreomsorgen
fungerar idag, om hur kvalitén kan stärkas och om
framtidens utmaningar.
- Genom min äldreresa vill jag få en bild av de utmaningar som olika typer av
kommuner i skilda delar av landet har. Överkalix, som är en liten
glesbygdskommun, har den största andelen äldre i befolkningen vilket ställer
krav på en väl utbyggd äldreomsorg. Något som utmärker Överkalix är att
kommunen inte har någon kö till särskilt boende, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Äldreministern besöker åtta kommuner

Syftet med #äldreresan är att informera om regeringens inriktning inom
äldreområdet, få en bild av situationen inom äldreomsorgen och föra dialog
om viktiga framtidsfrågor. Äldreresan, som började i Linköping i september,
har totalt åtta stopp under hösten 2015 och våren 2016. Under våren
kommer äldreministern även att besöka Göteborg och Munkedal.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till myndigheten MUCF
att informera om hälsa och
jämställdhet för unga nyanlända
Publicerad 18 april 2016 Uppdaterad 18 april 2016

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att ta fram en
digital plattform med information på relevanta språk om
hälsa och jämställdhet för nyanlända barn och unga.
Uppdraget, som omfattar 5 miljoner kronor, ska
genomföras i samverkan med den webbaserade
ungdomsmottagningen UMO.
- Sexualitet och relationer präglas över hela världen av starka normer kring
kön, genus och sexuell läggning. För regeringen är det viktigt att alla som
lever i Sverige, inklusive nyanlända, har goda kunskaper om jämställdhet och
icke-diskriminering. Idag saknas information om bland annat könsnormer
och rätten till kroppslig integritet på relevanta språk och därför är denna
insats viktig. Vi har flera pågående satsningar som riktas till hela
befolkningen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Uppdraget innebär att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) ska ta fram en digital plattform, för bland annat mobiltelefoner,
med information om hälsa och jämställdhet på de vanligaste modersmålen
för nyanlända barn och unga i åldrarna 13-20 år. Det ska genomföras i
samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO. I
uppdraget ingår även att sprida plattformen till boenden och verksamheter
samt att planera för utbildning av utbildare.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag om nationell samordning
för utsatta EU-medborgare och
stärkt stöd till socialtjänsten
Publicerad 14 april 2016 Uppdaterad 14 april 2016

Idag fattade regeringen beslut om att ge länsstyrelsen i
Stockholms län i uppdrag att utveckla nationell
samverkan och samordna arbetet vad gäller utsatta EU-
medborgare. Socialstyrelsen får också i uppdrag att
utarbeta ett stöd för socialtjänstens arbete i mötet med
gruppen. Regeringens pågående arbete fortsätter med
dialogmöte i Sverige, samarbete med Rumänien och
Bulgarien samt samtal på EU-nivå.
- I arbetet med utsatta EU-medborgare berörs många olika aktörer och
regeringen ser, liksom den nationella samordnaren, att det behövs en stärkt
nationell samordning och samverkan. Vi ger nu detta uppdrag till
länsstyrelsen i Stockholm. Den här veckan har vi också haft ett dialogmöte
kring regeringens arbete med utsatta EU-medborgare i Sverige, bilateralt och
i EU med en stor bredd av deltagare från bland annat civila samhället,
myndigheter och kommuner. Det är viktigt att det civila samhället som har
mycket att bidra med också deltar i det här arbetet, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Länsstyrelsen i Stockholm får i uppdrag att under åren 2016-2017 utveckla
samverkan och samordna arbetet som rör utsatta EU-medborgare som vistas
tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt. Uppdraget ska genomföras i samverkan
med Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, berörda
kommuner och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Uppdraget till länsstyrelsen i Stockholm innebär:

stärka samverkan och samordningen mellan statliga myndigheter,
kommuner, civila samhället och andra relevanta aktörer som möter
målgruppen,
utarbeta metodstöd och genomföra kompetensutvecklingsinsatser riktade
till de samverkande aktörerna, samt
inrätta en rådgivande servicefunktion riktad till kommuner och andra
aktörer i frågor om hur arbetet och samverkan kan bedrivas på ett
ändamålsenligt och likformigt sätt.

Socialstyrelsen ska utarbeta stöd till socialtjänsten

Socialstyrelsen får använda högst 500 000 kronor för att färdigställa ett stöd
för socialtjänstens arbete i möte med utsatta EU-medborgare.

Uppdraget innebär:

efter genomgång av eventuell ny rättspraxis uppdatera Socialstyrelsens
vägledning för socialtjänsten avseende rätten till socialt bistånd för
medborgare i EU/EES-området,
ta fram kunskapsstöd för hur socialtjänsten kan arbeta med ärenden som
rör barn i målgruppen och
på lämpligt sätt sprida detta till kommuner och andra berörda aktörer
som möter målgruppen.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2017 till regeringskansliet.

Avtal med Rumänien och Bulgarien på det sociala området

Den svenska regeringen har under 2015 och 2016 undertecknat
samarbetsavtal med Rumänien och Bulgarien om samarbete inom det sociala
området för att stärka situationen för utsatta EU-medborgare i deras
hemländer. En viktig del av avtalen är att främja samarbete mellan svenska
och rumänska eller bulgariska frivilligorganisationer.

Den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridssson,
uppdrag upphörde i samband med att han presenterade sin slutrapport den 1
februari i år.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Vårbudgetreformer på
Socialdepartementets områden
Publicerad 13 april 2016 Uppdaterad 13 april 2016

I dag lämnas 2016 års vårbudget till riksdagen. På
Socialdepartementets områden innebär det ökade
anslag till myndigheter. I år med särskilt fokus på att
stärka situationen för flyktingar i Sverige. Vårbudgeten
bygger på en överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet.
En av regeringens mest prioriterade frågor är de ökande sjuktalen.

– Regeringen fortsätter arbetet för att få ner sjukskrivningarna och ohälsan i
Sverige. Vi ser också till att de små företagen är fortsatt skyddade genom att
tillföra resurser till högkostnadsskyddet i sjukförsäkringen, säger
socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Det stora antalet ensamkommande flyktingbarn, som kommit till Sverige
under framförallt förra året, innebär ett hårt tryck på platser i
ungdomsvården.

– Statens institutionsstyrelse (SIS) står inför stora utmaningar med en ökad
efterfrågan i och med det stora antalet ensamkommande flyktingbarn. Därför
skjuter regeringen till 15 miljoner kronor för att möjliggöra fler
ungdomsvårdsplatser, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér.

Det är viktigt att ta till vara på den kompetens som finns hos utländskt
utbildad hälso- och sjukvårdspersonal.

– Våra myndigheter gör en kraftansträngning för att möta de ökade behov
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som kommer av att många personer på kort tid kommer till vårt land. Med
ökade anslag vill regeringen se till att myndigheterna kan fortsätta göra ett
bra jobb, att människor med rätt kompetens tas till vara inom hälso- och
sjukvården och att ha en väl fungerande tillsyn inom hälso- och sjukvården
och socialtjänsten, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel
Wikström.

Socialdepartementets reformer på respektive ministers områden:

Reformer på Annika Strandhälls områden

Ersättning för höga sjuklönekostnader
Anslaget Ersättning för höga sjuklönekostnader stärks med 340 miljoner
kronor. Syftet med ersättningen är att minska den börda sjuklönekostnaderna
kan utgöra, inte minst för de små företagen. Ett analysarbete har påbörjats i
Regeringskansliet för att studera reformens utfall och hur detta förhåller sig
till reformens intention.

Reformer på Åsa Regnérs områden

15 mnkr till SIS för fler platser i ungdomsvården
Anslaget till Statens institutionsstyrelse (SIS) förstärks med 15 miljoner
kronor för att under 2016 öka takten av färdigställandet av nya platser i
ungdomsvården. SIS har fått en ökad efterfrågan av antalet platser på grund
av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn samt stora ökningar
barnkullarna i de åldersgrupper som kan behöva komma i kontakt med
ungdomsvården.

Reformer på Gabriel Wikströms områden

10 mnkr för validering av utländsk hälso- sjukvårdspersonal
Socialstyrelsen får ökat anslag om 10 miljoner kronor 2016 för att ta till vara
den kompetens som utländsk utbildad hälso- och sjukvårdspersonal har. Med
det ökade anslaget vill regeringen påskynda etableringen av nyanlända på
arbetsmarknaden samtidigt som det bidrar det till integration och
sysselsättning.

10 mnkr till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Ansökningar om att driva hem för vård och boende (HVB) har kraftigt ökat i
och med att fler asylsökande kommer till Sverige. IVO ansvarar för
tillståndsgivningen av HVB-hem och tillsyn inom den sociala- barn och
ungdomsvården, psykiatrin och primärvården. Myndigheten får ett
resurstillskott om 10 miljoner kronor 2016 för att bemöta den ökade



arbetsbelastningen. Regeringen är angelägen om att Inspektionen för vård
och omsorg ska ha förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag och avser
återkomma i budgetpropositionen för 2017.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Åsa Regnér
presenterar vårbudgeten i
Halmstad
Publicerad 12 april 2016 Uppdaterad 12 april 2016

Onsdag den 13 april presenterar barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér regeringens
ekonomiska vårproposition vid en pressträff på
socialförvaltningen i Halmstad.
Vid pressträffen redovisas även lokala siffror över hur mycket pengar som
kommer till regionen från regeringens kommande statsbidrag på 10 miljarder
kronor för 2017.

Medverkar vid pressträffen

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Eva Borg, kommunalråd, Kungsbacka

Jana Nilsson, kommunalråd, Varberg

Per Svensson, kommunalråd, Falkenberg

Anders Rosén, kommunalråd, Halmstad

Ronny Löfquist, kommunalråd, Hylte

Kjell Henriksson, kommunalråd, Laholm

Lise-Lotte Bensköld Olsson, regionråd
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Pressmeddelande från Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet

Tre statsråd i samtal om vårdens
och omsorgens
kompetensförsörjning
Publicerad 06 april 2016 Uppdaterad 06 april 2016

På onsdagen träffade statsråden Gabriel Wikström, Åsa
Regnér och Aida Hadzialic representanter för såväl
offentliga som privata arbetsgivare inom vården och
omsorgen, berörda myndigheter och
utbildningsanordnare på gymnasial- och
vuxenutbildningsnivå.
Dagens ämne var kompetensförsörjning för hälso- och sjukvården och
omsorgen av yrken som utbildas på gymnasial- och vuxenutbildningsnivå.

– En effektiv vård kräver en bra mix av olika kompetenser, och flera
centrala sådana utbildas på gymnasie- och vuxenutbildningsnivå. Därför är
dagens samtal ett viktig led i att ta ett helhetsgrepp kring vårdens
kompetensförsörjning säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och
idrottsminister.

– Kompetensförsörjningen inom det här området är en stor framtidsfråga.
Men vi måste också fråga oss vad som handlar om tillgång till utbildning, och
vad som handlar om arbetsvillkor och möjligheterna att trivas och utvecklas
på sitt arbete. Det hänger ihop, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér.

– För att vården och omsorgen ska få den kompetens den behöver måste fler
läsa yrkesutbildningar. Det är därför regeringen investerar i den
yrkesinriktade vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och jobbar för att stärka
statusen på gymnasiets yrkesprogram, säger Aida Hadzialic, gymnasie- och
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kunskapslyftsminister.

Under samtalet diskuterades bland annat behovet av mer enhetliga
utbildningar över landet, och hur rätt kompetenser ska kunna utbildas i
tillräckliga mängder för såväl vården som omsorgen.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Regeringens
äldreresa går vidare till Jönköping
Publicerad 04 april 2016 Uppdaterad 04 april 2016

Tisdag den 5 april besöker äldreminister Åsa Regnér
Jönköping för samtal om hur äldreomsorgen fungerar
idag, om hur kvalitén kan stärkas och om framtidens
utmaningar. Åsa Regnér kommer bland annat att få en
inblick i hur kommunen arbetar med anhörigstöd.
− Jag ser fram emot att besöka Jönköping där kommunen har ett spännande
arbete med anhörigstöd. Äldreomsorg handlar inte bara om de människor
som behöver omsorg utan i hög omsträckning även om de anhöriga som gör
viktiga insatser, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Äldreministern kommer bland annat att besöka Anhörigcentrum, Seniorernas
hus, och Kärrhökens äldreboende.

Tid och plats för pressträff

Tid: Klockan 11.15–11.45
Plats: Galleriet, Rådhuset.

Äldreministern besöker åtta kommuner

Syftet med #äldreresan är att informera om regeringens inriktning inom
äldreområdet, få en bild av situationen inom äldreomsorgen och föra dialog
om viktiga framtidsfrågor.

Äldreresan, som började i Linköping i september, har totalt åtta stopp under
hösten 2015 och våren 2016. Under våren kommer äldreministern även att
besöka Göteborg, Överkalix och Munkedal.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny ordförande för Allmänna
arvsfonden
Publicerad 31 mars 2016 Uppdaterad 31 mars 2016

Håkan Ceder har utsett till ny ordförande för Allmänna
arvsfonden. Han efterträder Pernilla Baralt,
statssekreterare hos Åsa Regnér, barn-, äldre- och
jämställdhetsminister.
− Jag är glad och stolt över att få leda arbetet i Arvsfondsdelegationen.
Allmänna arvsfonden är en oerhört viktig resurs för att möjliggöra
utvecklingsarbete i verksamheter för barn och unga, och på
funktionshindersområdet, säger Håkan Ceder.

Håkan Ceder har under de senaste åren varit anställd på Socialdepartementet
och var regeringens särskilde utredare för bland annat barns och ungas rätt
vid tvångsvård. Tidigare har han bland annat varit departementsråd och chef
för Äldre- och handikappenheten samt chef för hälso- och sjukvårdsenheten
i Socialdepartementet. Ceder har även varit chef för Hjälpmedelsinstitutet
och överdirektör på Socialstyrelsen.

Miriam Malmqvist, tf. enhetschef på Utbildningsdepartementet, blir ny vice
ordförande i Arvsfondsdelegationen och efterträder Roger Mörtvik,
statssekreterare hos Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsministern.

Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för
barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsminister Åsa Regnér
kommenterar antagna slutsatser
efter FN:s Kvinnokommissions
möte
Publicerad 30 mars 2016 Uppdaterad 31 mars 2016

Vid FN:s Kvinnokommissions (CSW) 60:e möte, som
pågick 14-24 mars i New York, antogs slutsatser som
uppmanar till att integrera jämställdhet i genomförandet
av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar
utveckling. Bland annat understryks vikten av att
bekämpa alla former av våld mot kvinnor och flickor, att
involvera män och pojkar i jämställdhetsarbetet samt
kvinnors och flickors hälsa inklusive SRHR (sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter).
− Världens länder har efter intensiva förhandlingar enats om slutsatser som
uppmanar till att jämställdhet ska integreras i genomförandet av Agenda
2030 för hållbar utveckling. Sverige och EU har uttryckt besvikelse över att
det saknas skrivningar i överenskommelsen om våld och diskriminering mot
kvinnor och flickor på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Det
saknas även formuleringar som tar hänsyn till att det finns olika former av
familjebildning, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér, som ledde Sveriges delegation, höll ett tal
i FN:s generalförsamling om flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva
rättigheter med utgångspunkt i det svenska jämställdhetsarbetet.

Välbesökt seminarium om kvinnor på flykt
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Sverige arrangerade ett välbesökt seminarium med fokus på utsattheten för
kvinnor och flickor på flykt. Åsa Regnér hade också ett seminarium
tillsammans med Unizon och norska Stiftelsen Alternativ till vold (ATV) om
vikten av förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Under de tre dagar som statsråd Åsa Regnér var på plats genomfördes
enskilda möten där jämställdhetsfrågor diskuterades med Argentina, Chile,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kanada, Kenya, Mexiko,
Nederländerna, Panama, Paraguay, Peru, Storbritannien, Tyskland, Uruguay
och Plan International. Åsa Regnér träffade även EU-kommissionär Věra
Jourová, ansvarig för jämställdhetsfrågor inom EU, tillsammans med
Tyskland och Österrike.

Kvinnors egenmakt kopplat till hållbar utveckling

CSW (Commission on the Status of Women), som i år arrangerades för 60:e
gången, pågick 14-24 mars i New York. Mötet samlar FN:s medlemsländer
och är det främsta mellanstatliga organet i världen som arbetar för att stärka
kvinnors situation och jämställdhet globalt.

I år var det övergripande temat kvinnors egenmakt kopplat till hållbar
utveckling. Sverige arrangerade ett seminarium om kvinnor och
flickor på flykt och deras utsatthet som blev fullsatt.

Hundratals länder var representerade vid CSW och i år deltog ca 8100
personer från 1035 frivilligorganisationer.



Pressmeddelande från Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet

Pressinbjudan:
Barnombudsmannen överlämnar
årsrapport om barn med
funktionsnedsättningar
Publicerad 21 mars 2016 Uppdaterad 21 mars 2016

Tisdag den 22 mars överlämnar Barnombudsmannen
Fredrik Malmberg sin årsrapport till barnminister Åsa
Regnér. Årets rapport har tema barn med
funktionsnedsättningar. I samband med överlämningen
bjuds media in till en pressträff där även
utbildningsminister Gustav Fridolin deltar.

Tid och plats

Tid: tisdag den 22 mars klockan 10.00 -10.15
Plats: Socialdepartementet, Fredsgatan 8

Föranmälan krävs till pressekreterare Joanna Abrahamsson.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsminister Åsa Regnér
talar idag i FN:s generalförsamling
Publicerad 15 mars 2016 Uppdaterad 15 mars 2016

Tisdag den 15 mars talar jämställdhetsminister Åsa
Regnér i FN:s generalförsamling under
kvinnokommissionens (Commission on the status on
women) pågående möte i New York.
Följ jämställdhetminister Åsa Regnérs tal direkt via UN Webb TV.

Talet kommer att publiceras på regeringen.se inom kort.

Kvinnors egenmakt kopplat till hållbar utveckling

CSW (Commission on the Status of Women), som i år arrangeras för 60:e
gången, samlar FN:s medlemsländer och är det främsta mellanstatliga
organet i världen som arbetar för att stärka kvinnors situation och
jämställdhet globalt.

Det övergripande temat i år är kvinnors egenmakt kopplat till hållbar
utveckling. Sverige arrangerar ett seminarium om kvinnor och
flickor på flykt och deras utsatthet.

Hundratals länder finns representerade vid CSW och i år deltar ca 8100
personer från 1035 frivilligorganisationer.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bäst i världen 2025 – regeringen
och SKL överens om vision för E-
hälsoarbetet
Publicerad 14 mars 2016 Uppdaterad 14 mars 2016

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har
enats om en vision för e-hälsoarbetet med sikte på år
2025, som ska omfatta allt det arbete som görs för att
bättre nyttja digitaliseringens möjligheter i såväl hälso-
och sjukvården som socialtjänstens olika delar. Det är
den första långsiktiga visionen för området som tagits
fram gemensamt mellan regeringen och SKL. Visionen
utgår från att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på
att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att
främja en jämlik hälsa och välfärd, liksom delaktighet
och att ta tillvara på enskildas resurser.
Visionen fastställdes av regeringen på torsdagen och av SKL:s styrelsen på
fredagen. Den kommer att följas av en eller flera handlingsplaner.

- Trots att Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder ligger
välfärden efter många andra samhällsektorer. Att kunna använda helt
digitala system för att exempelvis boka tider och överföra information, men
också ha dialog med en verksamhet dit man går är en självklarhet för många.
Det borde också vara det i vården och omsorgen. Vi kan bli mycket bättre på
att nyttja digitaliseringens möjligheter till exempelvis effektivitet, delaktighet
och tillgänglighet, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och
idrottsminister.
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- Den höga kvaliteten i våra välfärdsverksamheter är en viktig del av den
svenska modellen. Den måste ständigt utvecklas och e-hälsoområdet är ett
område där utvecklingspotentialen är stor. It-stöd och e-tjänster kan rätt
använt underlätta arbetet med att sätta brukarens, klientens och patientens
behov i centrum. Nu sätter vi målet att Sverige ska bli bäst i världen på det
här området, på att se till att digitaliseringens möjligheter i välfärden används
på ett sätt som kommer medborgarna till del, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

- Digitalisering är en förutsättning för att vi i kommuner, landsting och
regioner ska kunna förändra våra arbetssätt och klara av att leverera
välfärdstjänster av hög kvalitet även framöver. Med digitala verktyg kan vi
flytta vård, stöd och omsorg närmare invånarna och ge människor ökad
självständighet och delaktighet. Det är också bra att visionen omfattar både
hälso- och sjukvård och socialtjänst, det ger oss möjlighet att gemensamt
tillgodose den enskilda människans behov, säger Anders Henriksson, 1:e vice
ordförande i SKL.

Kärnan i visionen är: År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för
människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och
stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Visionen beskriver också vad detta innebär för bland annat patienter,
brukare och klienter respektive medarbetare. Områden som är viktiga i det
fortsatta arbetet pekas också ut.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förekomsten av kroppslig
bestraffning av barn ska
undersökas av Stiftelsen Allmänna
Barnhuset
Publicerad 11 mars 2016 Uppdaterad 11 mars 2016

Regeringen har beslutat att tilldela 2,3 miljoner kronor
till Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att genomföra en
undersökning av förekomsten av bestraffning och
annan kränkning av barn i Sverige. Det är en
uppföljning på tidigare undersökningar inom området
och resultatet från studierna ska spridas under 2017
och 2018.
− Våld och kränkningar mot barn är aldrig acceptabelt. Det är viktigt att vi
gör uppföljande studier för att uppmärksamma förändringar som sker i
samhället och anpassa våldsförebyggande åtgärder. Sverige, som
föregångsland i världen och aktiv i den internationella debatten mot barnaga,
måste också kunna visa på en positiv utveckling över tid, säger barn-, äldre-
och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Den undersökning som Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska genomföra
kommer pågå under åren 2016-2018 och innefatta en kvantitativ studie
rörande barn. I undersökningen ingår också en kvalitativ en kvantitativ
föräldrastudie.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsministern lyfter
kvinnors och flickors utsatthet i
krig vid CSW i New York
Publicerad 11 mars 2016 Uppdaterad 11 mars 2016

Den 14-16 mars leder jämställdhetsminister Åsa
Regnér Sveriges delegation vid FN:s
Kvinnokommissions (CSW) årliga möte i New York. Det
övergripande temat i år är kvinnors egenmakt kopplat till
hållbar utveckling. Sverige arrangerar ett seminarium
om kvinnors och flickor flykt.
CSW (Commission on the Status of Women), som i år arrangeras för 60:e
gången, samlar FN:s medlemsländer och är det främsta mellanstatliga
organet i världen som arbetar för att stärka kvinnors situation och
jämställdhet globalt. Förra året deltog 4400 deltagare från 640
civilsamhällesorganisationer.

- Det är viktigt att världens länder samlas i FN för kvinnors rättigheter i
dessa tider av våld och konflikter. Dessutom finns nu ett nytt ramverk med
de globala målen och Agenda 2030, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér som deltagit vid CSW ett tiotal gånger och
detta är andra året som statsråd.

Talar i FN:s generalförsamling

Jämställdhetsminister Åsa Regnér kommer hålla ett tal i generalförsamlingen
och vara värd för Sveriges seminarium om kvinnor och flickor på flykt.
Under de tre dagarna kommer hon också att ha bilaterala möten om
jämställdhetsfrågor med bland annat Nederländerna, Japan, Kanada,
Tyskland och Argentina. Åsa Regnér träffar även Phumzile Mlambo-
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Ngcuka, ordförande för UN Women.

I Sveriges delegation ingår, utöver politiker och tjänstemän, två
riksdagsledamöter och fyra representanter från civilsamhället (Sveriges
Kvinnolobby, Kvinna till Kvinna, Flickaplattformen, UN Women Nationell
Kommitté Sverige).

Jämställdhetsminister Åsa Regnér är tillgänglig för intervjuer både på plats
och på telefon. Kontakta pressekreterare Joanna Abrahamsson.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Barnrättighetsutredningen
presenterade sina slutsatser för
barnminister Åsa Regnér
Publicerad 11 mars 2016 Uppdaterad 11 mars 2016

Fredag den 11 mars överlämnade
Barnrättighetsutredningen sitt betänkande till
barnminister Åsa Regnér om hur FN:s barnkonvention
kan göras till svensk lag. Regeringens utredare, Anita
Wickström, föreslår också ett kunskapslyft om
konventionens praktiska tillämpning i förhållande till
olika verksamheter.
− Jag är glad att ta emot utredningens betänkande som är ett viktigt steg på
vägen till att göra barnkonventionen till svensk lag. Det är en efterlängtad
och viktig reform för att stärka barns rättigheter, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

I regeringsförklaringen 2014 deklarerades att FN:s barnkonvention ska göras
till svensk lag. Regeringens särskilda utredare, Anita Wikström, har kartlagt
hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter inom särskilt angelägna
områden överensstämmer enligt barnkonventionen. Utredaren har också haft
i uppdrag att lämna förslag till hur konventionen kan göras till lag.

− Det är viktigt att diskussionen om barnets rättigheter fortsätter i samband
med att barnkonventionen blir lag. Det kunskapslyft som jag föreslår bör ge
konkret vägledning i vad barnkonventionen innebär i praktiken i förhållande
till olika verksamheter inom stat och kommun, säger regeringens utredare,
Anita Wickström.
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Förslagen i utredningen innefattar i huvudsak:

Förslag till lag om inkorporering av barnkonventionen.
Ett kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen.
Att myndigheter som är centrala för att säkerställa barnets rättigheter får
i uppdrag att göra den egna verksamheten känd, tillgänglig och anpassad
för barn.
En ny straffbestämmelse om misshandel av barn.
Ny bestämmelse i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och
förvaltningslagen (1986:223) enligt vilken barnets bästa ska utredas och
särskilt beaktas i ärenden och mål som rör barn, samt att barn ska få
relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter.
Tydligare koppling till barnkonventionen i utlänningslagen (2005:716)
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387),
LSS, avseende barnets bästa och barnets rätt att få framföra sina åsikter.
Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Barnkonventionen antogs 1989

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.
Sverige hade en framträdande roll vid arbetet med konventionen och var ett
av de första länderna att ratificera den. Konventionen trädde i kraft den 2
september 1990.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan:
Barnrättighetsutredningen
överlämnar sitt betänkande till Åsa
Regnér
Publicerad 08 mars 2016 Uppdaterad 08 mars 2016

Fredag den 11 mars överlämnar
Barnrättighetsutredningen sitt betänkande till
barnminister Åsa Regnér. Media bjuds in till en
pressträff klockan 11.00 i Rosenbad.
Barnrättighetsutredningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till hur
FN:s barnkonvention kan göras till svensk lag.

Vid pressträffen deltar barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
samt regeringens särskilda utredare Anita Wickström.

Medtag presslegitimation och anmäl deltagande till pressekreterare Joanna
Abrahamsson.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

FN:s granskningskommitté för
Kvinnokonventionen ger Sverige
rekommendationer om
jämställdhetsarbetet
Publicerad 08 mars 2016 Uppdaterad 08 mars 2016

Den 7 mars presenterade FN:s kommitté för
Kvinnokonventionen (CEDAW) sina sammantagna
observationer av Sveriges jämställdhetsarbete.
Kommitténs utlåtande är generellt positiv. Men kritik
framförs dock i frågor som rör den könssegregerade
arbetsmarknaden, mäns våld mot kvinnor och brister i
styrningen av jämställdhetsarbetet.
− Jag delar kritiken från Kommittéen vad gäller inte minst arbetet med att
bekämpa mäns våld mot kvinnor. Särskilt utbildningsinsatser efterfrågas.
Sveriges jämställdhetsarbete har tidigare varit fragmenterat och projektstyrt
medan den nuvarande regeringen både tagit en ny riktning och höjt
ambitionsnivån. Därför är jag också mycket glad över den positiva feedback
vad gäller vårt systematiska arbete med bland annat
jämställdhetsbudgetering och att förebygga mäns våld mor kvinnor.
Rekommendationerna är ett värdefullt stöd i det fortsatta arbetet, säger barn-
, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Den 18 februari i år representerade Pernilla Baralt, statssekreterare hos
jämställdhetsminister Åsa Regnér, Sverige i Genève när FN:s kommitté för
Kvinnokonventionen hade en konstruktiv dialog om Sveriges
jämställdhetsarbete. Inför dialogen hade Sverige kommit in med en rapport
för jämställdhetsarbetet 2008-2014.
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Ett urval av Kommitténs rekommendationer till Sverige

Kommittén uppfattar att arbetet med jämställdhetsbudgetering och
integrering är bra och viktigt men konstaterar att det finns stora regionala
skillnader.Kommittén rekommenderar Sverige att så snart som möjligt anta
en strategi mot våld mot kvinnor samt noggrant undersöka orsakerna till det
låga anmälningstalet bland våldsutsatta kvinnor samt bristen på fällande
domar för våldsutövare.Kommittén framhåller att ökad styrning behövs för
effektivare samordning och ökad jämställdhet. Kommittén rekommenderar
att Sverige beaktar Jämställdhetsutredningens förslag om att inrätta en
särskild jämställdhetsmyndiget.

FN:s medlemsländer rapporterar var fjärde år

Granskningskommittén för Kvinnokonventionen, CEDAW, är ett oberoende
expertorgan inom FN som har till uppgift att granska att konventionen om
avskaffande av diskriminering av kvinnor efterlevs. Staterna är enligt
konventionen skyldiga att vart fjärde år inkomma med en skriftlig rapport om
genomförandet av konventionsbestämmelserna. Därefter kallas staterna till
en dialog med kvinnokonventionens granskningskommitté varpå kommittén
lämnar rekommendationer till staterna angående de åtgärder staterna bör
vidta för att bättre leva upp till konventionens åtaganden.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Internationella
kvinnodagen – frukostseminarium
med jämställdhetsministern
Publicerad 07 mars 2016 Uppdaterad 07 mars 2016

På internationella kvinnodagen bjuder
jämställdhetsminister Åsa Regnér in till
frukostseminarium på tema Kvinnors makt och
inflytande i dagens Sverige – kontroversiella
självklarheter.
På scen blir det samtal på temat mellan Ebba Witt-Brattström, professor i
nordisk litteratur, Ida Östensson, grundare av Crossing Boarders, och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Samtalet leds av Lawen Redar, socialdemokratisk riksdagsledamot.

Tid och plats:

Tid: tisdag 8 mars kl 08.00-09.30, därefter mingel med frukost
Plats: Rosenbads konferenscenter, Rosenbad 4

Obligatorisk anmälan till Joanna Abrahamsson, pressekreterare hos Åsa
Regnér.

Välkomna!
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Människorättsaktivisten Nadia
Murad besöker Stockholm vid
internationella kvinnodagen på
inbjudan av Margot Wallström
Publicerad 04 mars 2016 Uppdaterad 04 mars 2016

Den yezidiska människorättsaktivisten Nadia Murad har
själv fallit offer för slaveri och människohandel under
Daesh och blev uppmärksammad världen över för sitt
starka vittnesmål om detta inför FN:s säkerhetsråd.
Nästa vecka besöker hon Stockholm på inbjudan av
utrikesministern för att uppmärksamma den svåra
situationen för yezidier och andra minoriteter till följd av
terroristgruppens framfart i regionen.
Under besöket kommer Nadia Murad att träffa företrädare för både regering,
riksdag och civilsamhällesorganisationer. Utrikesminister Margot Wallström
tar den 7 mars emot Nadia Murad på Utrikesdepartementet, följt av en
presskonferens. Även biståndsminister Isabella Lövin och barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér kommer att ta emot delegationen.

På den internationella kvinnodagen den 8 mars håller utrikesministern och
Nadia Murad ett öppet samtal på Stockholms universitet om sexuellt våld i
krig och konflikt. Samtalet är öppet för allmänheten.

Besöket är ett tillfälle att belysa den svåra situation som råder för yezidier
och andra etniska och religiösa minoriteter i krigets Irak och Syrien, samt
kvinnors utsatta situation i händerna på Daesh, och vad omvärlden kan göra
för att hjälpa. Detta är en prioriterad fråga i den feministiska utrikespolitiken.

https://www.regeringen.se/


Presskonferens: 7 mars 11.45, Utrikesdepartementet.
Samtal om sexuellt våld i konflikter med utrikesministern och Nadia
Murad: 8 mars 16.00, Stockholms universitet, auditorium C6, Södra
huset, Frescativägen 10.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Vårens turnéplan för Äldreresan
med nya datum
Publicerad 03 mars 2016 Uppdaterad 03 mars 2016

Äldreminister Åsa Regnér fortsätter sin äldreresa under
våren med besök i ytterligare fyra kommuner för att
samtala om hur kvaliteten inom äldreomsorgen kan
förbättras.
Syftet med #Äldreresan är att informera om regeringens inriktning inom
äldreområdet, få en bild av situationen inom äldreomsorgen och föra dialog
om den kommande kvalitetsplanen.

Nya datum för vårens äldreresa

Göteborg: 30 mars

Jönköping: 5 april.

Överkalix: 26 april.

Munkedal och avslutning: 18 maj.

Under hösten 2015 besökte äldreminister Åsa Regnér Linköping, Östersund,
Västerås och Lund.

Nationell kvalitetsplan ska säkra kvalitén 

Regeringen gav i juni 2015 Susanne Rolfner Suvanto i uppdrag att ta fram
förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen för att säkra
utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen med betoning på
ökad jämlikhet, inflytande och valfrihet för äldre.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet, Statsrådsberedningen

Statsminister Stefan Löfven håller
tal om den svenska modellen
Publicerad 29 februari 2016 Uppdaterad 29 februari 2016

I dag måndag 29 februari besöker Stefan Löfven
personal och boende på Rågsveds servicehus i
Bandhagen och håller ett tal om den svenska modellen.
Med på besöket är också barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér och folkhälso- och
sjukvårdsminister Gabriel Wikström.
Klockan 13.30
Statsministern håller tal.

Plats: Rågsved servicehus, Kumlagatan 13, Bandhagen
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen stärker
demensvården med nationell
strategi och miljonsatsning för
ökad kvalitet
Publicerad 26 februari 2016 Uppdaterad 26 februari 2016

Regeringen har fattat fyra beslut för stärkt kvalitet i
demensvården. Genom en satsning på totalt 4,8
miljoner 2016 kronor ska ett utbildningsmaterial, om att
motverka tvång i vården, spridas och två nationella
kvalitetsregister få ökad användning i kommunerna.
Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att ta
fram underlag till en nationell strategi kring demens.
− Idag har 160 000 svenskar en demenssjukdom och gruppen ökar vilket
innebär stora utmaningar för Sverige. Detta paket med satsningar inom
demensområdet är en del av regeringens äldrepolitik. Vi behöver anpassa
samhället bättre till människor med demens, säger Åsa Regnér, barn-, äldre-
och jämställdhetsminister.

– Kunskap är grundläggande för att förbättra kvaliteten i vården. Genom
dagens beslut lägger vi både grunden för att sprida den kunskap som finns,
men även bygga ny kunskap om demens och demensvård genom
kvalitetsregistren, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och
idrottsminister.

Beslut som ingår i regeringens demenspaket 2016

Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag till en nationell strategi
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kring demens.
Svenskt demenscentrum tilldelas 1 800 000 kronor för att öka
användningen av ett utbildningsmaterial om att motverka tvång i vården.
Materialet består av en handbok, Nollvision, riktad till personal, en
anhörigskrift, webbutbildningar och mobilappar med lätt tillgänglig
vägledning.
Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus får 1 500 000 kronor för
att arbeta för att fler kommuner ska använda BPSD-registret
(beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom). Genom
ett personcentrerat förhållningssätt ska vården och omsorgen bli bättre
individuellt anpassad för personer med demenssjukdom.
Svenska demensregistret tilldelas 1 500 000 kronor för att se till att
registret även används i särskilda boenden där personer med
demenssjukdom bor. Varje enhets personal får tillgång till verktyg för
verksamhetensförbättring.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Situationen på HVB-
hemmen är akut
Publicerad 22 februari 2016 Uppdaterad 22 februari 2016

Debattartikel, Expressen, 22 februari 2016 Säkerheten
och tryggheten på HVB- och familjehemmen är viktigt
och larmet om oseriösa aktörer som utnyttjar den
uppkomna situationen är oroande. Regeringen kommer
inte acceptera att man tummar på säkerheten för
kortsiktiga ekonomiska vinster, skriver Åsa Regnér,
ansvarig minister för socialtjänsten.
Förra året sökte 170 000 personer asyl i Sverige. Av dem är 35 000
ensamkommande barn. Varje barn som kommer till Sverige har sina egna
förutsättningar och unika historia med sig. Vi vill ge dem möjlighet att vara
trygga och kunna förverkliga sina mål. Samtidigt ska vi ta ansvar för att inte
tappa bort andra barn som har behov här och nu. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) har larmat om läget.

Dessutom uppmärksammar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ärenden
som inte tas omhand i tid och placeringar som fördröjs. Den senaste veckan
har det också rapporterats om barn som placerats i olämpliga miljöer och inte
fått den omvårdnad som de har rätt till. Det betyder att barn utsätts för
riskfyllda situationer. Det är inte acceptabelt. Våra system ska hålla för såväl
barn på flykt som andra barn och välfärden i övrigt.

Säkerheten och tryggheten är viktigt och larmet om oseriösa aktörer som
utnyttjar den uppkomna situationen är oroande. Det gäller såväl familjehem
som HVB. Förutom frågan om trygghet ska våra gemensamma resurser alltid
användas på bästa sätt. Därför har regeringen genomfört en rad beslut som
ska förbättra situationen.
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Vi har beslutat att ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att
kartlägga och analysera HVB samt familje- och jourhem med konsulentstöd.
Uppdraget ska genomföras med ett barnskydds- och barnrättsperspektiv.
Fokus i analysen ska vara kvalitet och kostnader i vården. Dessutom har
Socialstyrelsen tagit fram nya föreskrifter för bemanning med mera för HVB
som just nu är ute på remiss. Vi bereder även förslag på krav på tillstånd från
IVO för att starta och bedriva verksamhet med konsulentstöd till familjehem
och jourhem för barn. Regeringen kommer inte acceptera att man tummar på
säkerheten för kortsiktiga ekonomiska vinster. Jag har träffat fackliga
organisationer och på fredag möter jag företrädare för vårdgivarna.

Socialtjänsten är ett kommunalt ansvar. Regeringen har gjort stora satsningar
för att stärka välfärden i stort och för att stärka kommunernas förmåga att ta
emot nyanlända. För första gången har det gjorts en direkt förstärkning av
sociala barn- och ungdomsvården, en miljard över fyra år. Vi har också infört
en ny boendeform kallad stödboende. Förra veckan lanserade
Barnombudsmannen och Socialstyrelsen webbsidan Koll på soc. Det är ett
regeringsuppdrag som syftar till att barn och unga ska få veta mer om
socialtjänsten och hur man kan få stöd och hjälp.

Ersättningarna för flyktingmottagande, inklusive ensamkommande barn, har
höjts. Bland annat har skolpengen för barn höjts med 50 procent.
Idrottsrörelsen, frivilligsektorn och bildningsförbunden har fått stora tillskott
för att öka tillgängligheten inom sina områden. Förutom dessa exempel på
riktade satsningar innebar flyktingöverenskommelsen med oppositionen
ytterligare 8 miljarder direkt till kommunerna. Jag förutsätter att dessa medel
går till att förstärka de sektorer som verkligen behöver det. Ett sådant
exempel är socialtjänsten med sitt stora ansvar för ensamkommande
flyktingbarn.

Socialtjänsten är en verksamhet som under lång tid varit hårt belastad. Det är
tydligt att den stora flyktingströmmen har inneburit ytterligare stort tryck på
den sociala barn- och ungdomsvården som nu behöver tid och möjlighet för
återhämtning. Men, samtidigt har nu ljuset riktats mot en sektor i samhället
som vi väntar oss ska fungera men sällan diskuterar. Att se möjligheter i
detta och att lyssna till alla kompetenta medarbetare och till barnen det gäller
är den bästa vägen framåt. Jag är mycket imponerad över hur arbetet
fungerat och hur man lokalt hittat lösningar för att lösa även denna
krissituation. Nu finns det möjlighet att ta tillvara de kunskaper och det
engagemang som finns på arbetsplatserna för att rusta för framtiden och inte
bara hantera det akuta läget. Barns bästa är regeringens prioritet och en del
av den svenska modellen.



Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Statsråd Åsa Regnér lyfter
barnrätt- och jämställdhetsfrågor i
Peru
Publicerad 19 februari 2016 Uppdaterad 19 februari 2016

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
besöker Peru den 22-23 februari inför öppnandet av en
svensk ambassad i huvudstaden Lima senare under
året. Under besöket kommer statsrådet bland annat att
träffa Perus utrikesminister samt minister för kvinnor
och utsatta befolkningsgrupper.
- Besöket i Peru är en del av regeringens arbete med att stärka och fördjupa
Sveriges relationer med Latinamerika. Jag ser fram emot att diskutera
bilaterala samarbetsområden och att särskilt samtala om frågor som rör våld i
nära relationer och barns rättigheter, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Åsa Regnér kommer bland annat att besöka utrikesministeriet i Lima för ett
möte med utrikesminister Ana María Sánchez om möjliga samarbetsområden
mellan Sverige och Peru.

Statsrådet kommer också att träffa Marcela Huaita Alegre, minister för
kvinnor och utsatta befolkningsgrupper, och utbyta information om
ländernas situation och politik för kvinnor, barn och äldre.

För frågor om programmet och för intervjuer med statsråd Åsa Regnér
kontakta pressekreterare Joanna Abrahamsson.
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Pressmeddelande från Miljödepartementet, Socialdepartementet

Påminnelse: Pressinbjudan:
Energisektorn behöver bli mer
jämställd - seminarium med
Ibrahim Baylan och Åsa Regnér
Publicerad 18 februari 2016 Uppdaterad 18 februari 2016

Torsdagen den 18 februari bjuder energiminister
Ibrahim Baylan och jämställdhetsminister Åsa Regnér
in till ett seminarium om hur jämställdheten i
energibranschen kan öka.
Vid seminariet deltar bland annat forskare, framstående kvinnor från
energibranschen samt VD:arna för Sveriges tre största energibolag.

Tid: 18 februari 2016 kl. 13.30-15:30
Plats: Miljö- och energidepartementet, Malmtorgsgatan 3

Media är välkomna under hela seminariet, se program nedan. Var vänlig
anmäl deltagande till pressekreterare Therese Knapp. Medtag giltig
legitimation.

PROGRAM

Hur ser jämställdheten ut i energibranschen idag?

Moderator: Mia Odabas

13:30 Inledning
Energiminister Ibrahim Baylan och jämställdhetsminister Åsa Regnér

13:45 Energimyndighetens jämställdhetsindikatorer
Martina Estreen, utredare Energimyndigheten
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13:55 Forskning kring jämställdhet i industrin
Charlotte Holgersson, ekonomie doktor och docent i Genus, KTH

14:05 Kvinnliga nätverk i energibranschen
Elin Löfblad, initiativtagare till Kraftkvinnor, Head of OX2 Distributed Energy
Jessica Alenius, initiativtagare till NKDF, samhällspolitisk chef Bil Sweden

14:15 Paus och tid för mediefrågor

Hur ökar vi jämställdheten och hur får vi fler kvinnor att söka sig till
energibranschen?

14:40 Panelsamtal:
Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi
Elin Löfblad, initiativtagare till Kraftkvinnor, Head of OX2 Distributed Energy
Sofie Quant, initiativtagare till NKDF, kommunikationschef SPBI
Jonas Abrahamsson, vd E.ON
Pekka Lundmark, vd Fortum
Magnus Hall, vd Vattenfall

15:20 Avslutning och summering
Energiminister Ibrahim Baylan och jämställdhetsminister Åsa Regnér

15.30 Tid för mediefrågor

 Välkommen!

 



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Upp till bevis för Sveriges
feministiska regering
Publicerad 18 februari 2016 Uppdaterad 18 februari 2016

Torsdag den 18 februari representerar Pernilla Baralt,
statssekreterare hos jämställdhetsminister Åsa Regnér,
Sverige i Genève när FN:s kommitté för
Kvinnokonventionen har en dialog om Sveriges
jämställdhetsarbete.
- Jag ser fram emot en konstruktiv dialog som är värdefull för vårt fortsatta
arbete med att stärka flickor och kvinnors rättigheter och för ökad
jämställdhet både nationellt och internationellt. Det finns höga förväntningar
på den svenska feministiska regeringen. Detta blir ett viktigt tillfälle att föra
arbetet framåt men även göra CEDAW-konventionen mer känd, säger
Pernilla Baralt, statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér.

I den svenska delegationen ingår 18 handläggare från sju departement. Inför
dialogen har Sverige inkommit med en rapport för det bedrivna
jämställdhetsarbetet under åren 2008-2014.

FN:s medlemsländer rapporterar var fjärde år

Kommittén för Kvinnokonventionen, CEDAW, är ett oberoende expertorgan
inom FN som har till uppgift att granska att konventionen mot diskriminering
av kvinnor efterlevs. Medlemsländerna måste rapportera vart fjärde år till
kommittén om hur man lagstiftningsmässigt, juridiskt och administrativt lever
upp till konventionens olika artiklar. Då kallas representanter för de
regeringar vars rapporter är uppe till behandling för presentation och för att
svara på frågor från kommittén.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Miljödepartementet, Socialdepartementet

Pressinbjudan: Energisektorn
behöver bli mer jämställd -
seminarium med Ibrahim Baylan
och Åsa Regnér
Publicerad 16 februari 2016 Uppdaterad 16 februari 2016

Torsdagen den 18 februari bjuder energiminister
Ibrahim Baylan och jämställdhetsminister Åsa Regnér
in till ett seminarium om hur jämställdheten i
energibranschen kan öka.
Vid seminariet deltar bland annat forskare, framstående kvinnor från
energibranschen samt VD:arna för Sveriges tre största energibolag.

Tid: 18 februari 2016 kl. 13.30-15:30
Plats: Miljö- och energidepartementet, Malmtorgsgatan 3

Media är välkomna under hela seminariet, se program nedan. Var vänlig
anmäl deltagande till pressekreterare Therese Knapp. Medtag giltig
legitimation.

PROGRAM 

Hur ser jämställdheten ut i energibranschen idag?

Moderator: Mia Odabas

13:30 Inledning
Energiminister Ibrahim Baylan och jämställdhetsminister Åsa Regnér

13:45 Energimyndighetens jämställdhetsindikatorer
Martina Estreen, utredare Energimyndigheten
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13:55 Forskning kring jämställdhet i industrin
Charlotte Holgersson, ekonomie doktor och docent i Genus, KTH

14:05 Kvinnliga nätverk i energibranschen
Elin Löfblad, initiativtagare till Kraftkvinnor, Head of OX2 Distributed Energy
Jessica Alenius, initiativtagare till NKDF, samhällspolitisk chef Bil Sweden

14:15 Paus och tid för mediefrågor

Hur ökar vi jämställdheten och hur får vi fler kvinnor att söka sig till
energibranschen?  

14:40 Panelsamtal:
Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi
Elin Löfblad, initiativtagare till Kraftkvinnor, Head of OX2 Distributed Energy
Sofie Quant, initiativtagare till NKDF, kommunikationschef SPBI
Jonas Abrahamsson, vd E.ON
Pekka Lundmark, vd Fortum
Magnus Hall, vd Vattenfall

15:20 Avslutning och summering
Energiminister Ibrahim Baylan och jämställdhetsminister Åsa Regnér

15.30 Tid för mediefrågor

Välkommen!



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Myndighet ska kartlägga och
analysera HVB-boenden samt
familje- och jourhem med
konsulentstöd
Publicerad 12 februari 2016 Uppdaterad 12 februari 2016

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för vård-
och omsorgsanalys i uppdrag att kartlägga och
analysera HVB-boenden samt familje- och jourhem med
konsulentstöd. Uppdraget ska genomföras med ett
barnskydds- och barnrättperspektiv. Fokus i analysen
ska vara kvalitet och kostnader i vården.
- Ökningen av antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har
inneburit att verksamheter som förmedlar familje- och jourhem har vuxit
kraftigt i antal. Idag är den nationella överblicken av de här verksamheterna
svag. Vi behöver se över kvaliteten och då också frågor som gäller trygghet
och säkerhet för barn och anställda, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Uppdraget till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys är avgränsat till
HVB-boende (Hem för vård eller boende) och familje- och jourhem med
konsulentstöd. Verksamheter med konsulentstöd förmedlar familje- och
jourhem till kommunernas socialtjänst.

Vid kartläggning och analys ska fokus vara på enskild bedriven verksamhet
men jämförelser ska göras med verksamhet som bedrivs i kommunal regi.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska beskriva och analysera
utvecklingen i fråga om enskilt bedriven verksamhet både när det gäller
HVB och konsultverksamheter.
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Trygghet och säkerhet ska granskas

I uppdraget ingår också att kartlägga tjänsteutbudet hos verksamheterna
samt vilken kompetens och utbildningsbakgrund de anställda har. Vid analys
av kvaliteten ska frågor som rör trygghet och säkerhet för barn och anställda
särskilt granskas. Utöver det här ska kostnadsjämförelser för den enskilt
bedrivna verksamheten i förhållande till när en kommun själv är huvudman.

HVB-boende samt familje- och jourhem är de placeringsalternativ som finns
för ett barn som av något skäl inte kan bo i sitt föräldrahem. Sedan den 1 jan
2016 finns dessutom placeringsformen stödboende för barn och unga.

Uppdraget ska senast slutredovisas den 30 december 2016.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Barnministern besökte anstalt i
Luleå med särskild satsning mot
återfall i brott hos unga
Publicerad 12 februari 2016 Uppdaterad 12 februari 2016

Fredag den 12 februari besökte barnminister Åsa
Regnér anstalten i Luleå tillsammans med
Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg. Vid
anstalten pågår en särskild satsning på unga klienter
med syfte att minska återfall i brott.
- Besöket på anstalten i Luleå visar på behovet av förebyggande arbete men
också av samverkan med socialtjänst efter avtjänat straff. Det var givande
att träffa ungdomar på plats och höra deras berättelser, säger barn-, äldre-
och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Anstalten i Luleå är tillsammans med Haparanda den enda inom
Kriminalvården som tar emot enbart ungdomar, och har nio platser i
säkerhetsklass två. Anstalten har vuxenutbildning på grundläggande och
gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förutsättningarna för nationell
tolktjänst för döva och
hörselskadade ska utredas
Publicerad 11 februari 2016 Uppdaterad 11 februari 2016

Regeringen har beslutat att låta Västra Götalands läns
landsting utreda möjligheterna att till vissa delar skapa
en nationell tolktjänst för döva och hörselskadade
personer.
Landstingen svarar i dag för cirka 60-70 procent av den tolktjänst som utförs
i Sverige. Tolktjänstutredningen har pekat på ett antal problem, så som
bristande samordning och tidskrävande administration. Genom att möjliggöra
för tolkanvändaren att oavsett behov kunna vända sig till en och samma
instans – en ingång – för bokning av tolk, kan samordningen förbättras.

I utredningen ingår att övergripande utreda de juridiska, ekonomiska,
organisatoriska och praktiska förutsättningarna för att landstingen ska kunna
samordna beställning och administration av tolktjänst.

- Med ökade möjligheter till samverkan kan vi bättre nyttja hela landets
samlade tolkkompetens. På så sätt får vi en mer resurseffektiv, flexibel och
ändamålsenlig tolktjänst. Att landstingen själva undersöker möjligheterna till
att samordna vissa delar av tolktjänsten nationellt är ett viktigt första steg
som vi bör stötta, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Arbetet ska ske i samråd med relevanta aktörer, såsom leverantörer av
tekniska lösningar och berörda myndigheter, och särskilt ta sin utgångspunkt
i brukarnas perspektiv och behov.

En redovisning av arbetet ska lämnas till Regeringskansliet senast den 15
februari 2017.

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen säkerställer äldres
trygghet dygnet runt
Publicerad 11 februari 2016 Uppdaterad 11 februari 2016

Regeringen har beslutat att en ny bestämmelse om
tillgång till personal i särskilda boenden för äldre införs i
socialtjänstförordningen. Ändringen innebär ett
förtydligande av ansvaret om att det ska finnas tillgång
till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan
uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp.
 

- Alla människor ska känna sig trygga på våra äldreboenden såväl på dagen
som på natten. Genom det här beslutet förtydligar vi äldreomsorgens ansvar
för att de boende får det stöd och hjälp de behöver. Människors liv, säkerhet
och trygghet får aldrig äventyras och det är de äldres behov som ska styra,
säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen anser att frågan om tillgång till personal dygnet runt är så viktig
att den ska regleras i förordningen och inte i en myndighets föreskrift. Av
bl.a. detta skäl avslår regeringen Socialstyrelsens begäran om medgivande till
föreskrifter.

Den nya bestämmelsen börjar gälla 15 april 2016.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Samarbetsavtal för sociala
välfärdsfrågor undertecknat
mellan Sverige och Bulgarien
Publicerad 05 februari 2016 Uppdaterad 05 februari 2016

Statsrådet Åsa Regnér och Ivailo Kalfin, vice
premiärminister och ansvarig minister för socialpolitik,
undertecknade idag ett samarbetsavtal mellan Sverige
och Bulgarien. Avtalet, som rör jämställdhet-, barn-,
äldre- och funktionshindersfrågor, syftar till att förbättra
situationen för utsatta EU-medborgare.
− Avtalet har större tonvikt vid äldre- och funktionshindersfrågor än det vi
tecknade med Rumänien. Detta har efterfrågats av Bulgarien och är områden
som vi har lång erfarenhet av att jobba med i Sverige och internationellt.
Genom utbyte av kunskap, erfarenheter och goda exempel samt genom att
främja samarbete mellan ideella organisationer kan vi förbättra livet för
utsatta människor, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Letter av Intent between Sweden and Bulgaria

Samarbetsavtal mellan Sverige och Bulgarien

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Statsråd Åsa Regnér besöker
Bulgarien och undertecknar
samarbetsavtal
Publicerad 03 februari 2016 Uppdaterad 03 februari 2016

Fredag den 5 februari träffar barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér sin bulgariska
motsvarighet Ivailo Kalfin, vice premiärminister och
ansvarig minister för socialpolitik, i huvudstaden Sofia.
Syftet är att underteckna ett samarbetsavtal mellan
Sverige och Bulgarien för sociala välfärdsfrågor och
stärka situationen för utsatta EU-medborgare i
hemlandet.
Den 9 september förra året besökte Ivailo Kalfin Stockholm för ett möte med
Åsa Regnér om hur ett samarbetsavtal mellan Sverige och Bulgarien skulle
utformas. Avtalet, som nu ska undertecknas, innebär samarbete inom
följande fem områden: jämställdhet, social välfärd/social trygghet, barns
rättigheter, äldreomsorg och funktionshinderfrågor.

En arbetsplan för 2016-2017 ska också undertecknas där konkreta projekt
och initiativ under avtalet framgår. En annan viktig del av avtalet är att
främja samarbete mellan frivilligorganisationer.

Besöker skolprojekt för barn i utsatta områden

Den svenska delegationen kommer också att besöka två olika projekt i
Fakulteta, ett område i utkanten av huvudstaden Sofia. Båda syftar till att
stödja barn från utsatta områden, med läxläsning och aktiviteter efter skoltid.
Ett av projekten, Take med to school, drivs med stöd av en svensk ideell
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organisation, Bulgarian Aid Mission, som även hjälper romska barn med
skolskjuts.

Samarbetsavtal ingicks med Rumänien juni 2015

Den 5 juni 2015 undertecknades ett samarbetsavtal mellan Sverige och
Rumänien inom sociala frågor. Det löpande arbetet under avtalet leds av en
gemensam arbetsgrupp. En viktig del av avtalet är att främja samarbete
mellan svenska och rumänska frivilligorganisationer.

Statsråd Åsa Regnér har möjlighet att ge kommentarer till svensk media per
telefon från Bulgarien under fredag eftermiddag.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nationella samordnaren föreslår
att länsstyrelserna får
samordningsansvar för utsatta
EU-medborgare
Publicerad 01 februari 2016 Uppdaterad 01 februari 2016

Måndag den 1 februari överlämnade den nationella
samordnaren för utsatta EU-medborgare sin
slutredovisning, ”Framtid sökes”, till Åsa Regnér,
ansvarig minister för frågan, vid en pressträff. Martin
Valfridsson, vars uppdrag nu upphör, föreslår att
länsstyrelserna ska få i uppdrag att samordna arbetet
där länsstyrelsen i Stockholm får ett övergripande
ansvar.
- Genom samordnarens uppdrag har vi fått ännu större insikt om de utsatta
EU-medborgarnas situation. Arbetet fortsätter i Sverige, Rumänien,
Bulgarien och på EU-nivå, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér.

- Det har varit ett intensivt år, vi har haft många och täta kontakter med
kommuner, myndigheter och civilsamhället. Nu har vi tydligare bild av
frågan och förslag på hur arbetet kan gå vidare, säger den nationella
samordnaren Martin Valfridsson.

Nationella samordnarens slutsatser

Martin Valfridsson gör bedömningen att den fortsatta hanteringen av frågan
bör läggas in i den ordinarie samhällsstrukturen. Regionalt samarbete är även
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fortsättningsvis av stor vikt. Länsstyrelserna bör därför ges ett uppdrag att
samordna arbetet med utsatta EU-medborgare. Varje länsstyrelse bör inom
sin region: skapa och underhålla en övergripande lägesbild; verka för ett gott
samarbete mellan berörda aktörer; samt ansvara för spridning av kunskap
och goda exempel.

Martin Valfridsson föreslår också att länsstyrelsen i Stockholm bör ges ett
mer övergripande uppdrag att samla de regionala lägesbilderna till en
nationell.

I uppdraget till länsstyrelsen i Stockholm bör enligt
samordnaren ingå att:

Kontinuerligt sprida information till de andra länsstyrelserna, för vidare
spridning i respektive region/län.
Inrätta en rådgivningsfunktion, som stöd för kommuner i arbetet med
utsatta EU-medborgare, framförallt när det gäller barn.
Främja och underlätta samverkan mellan olika aktörer, som exempelvis
polis, kronofogde och landets kommuner.
Följa rättsläget angående: uppehållsrätten; handläggning och bedömning
av barn till utsatta EU-medborgare; nödbistånd; samt regler och rutiner
för bland annat avhysningar och sprida denna kunskap till bland annat
övriga länsstyrelser.

I slutredovisningen, "Framtid sökes", framgår även det rättsliga läget för EU-
medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.

Samarbetsavtal med Bulgarien undertecknas fredag

På fredag, den 5 februari, besöker Åsa Regnér huvudstaden Sofia för att
underteckna ett samarbetsavtal mellan Sverige och Bulgarien. Liksom
avtalet med Rumänien kommer avtalet med Bulgarien inriktas på
expertutbyte inom social trygghet och omsorg, jämställdhet och barns
rättigheter.

 



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Två myndigethetsuppdrag ska
stärka stödet till våldsutsatta
kvinnor och barn
Publicerad 29 januari 2016 Uppdaterad 29 januari 2016

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag
att lämna förslag på hur styrningen av pågående
nationella insatser mot mäns våld mot kvinnor kan
förbättras. Regeringen ger också Socialstyrelsen i
uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge nationellt
kompetensstöd till arbetet mot våld i nära relationer och
våldsutsatta kvinnor och barn.
- Arbetet med att utbilda och informera om konsekvenserna av mäns våld
mot kvinnor måste vara ständigt pågående och en del av ordinarie arbetssätt
och strukturer. Kunskap måste spridas till nyanställda och personalgrupper
som inte tidigare uppmärksammats, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen ger Statskontoret, myndigheten för effektiv statsförvaltning, i
uppdrag att lämna förslag på hur styrningen av de pågående nationella
insatserna på området mäns våld mot kvinnor kan bli mer strategisk, tydlig
och hållbar. Det nationella uppdrag som avses har givits till Uppsala
Universitet (NCK), Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i
Östergötland och Socialstyrelsen.

Utvecklingsmedel omfattar även hälso- och sjukvården

För att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn får Socialstyrelsen i uppdrag att fördela
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utvecklingsmedel till landsting och kommuner.

Socialstyrelsen ska också, tillsammans med länsstyrelserna och Nationellt
Centrum för Kvinnofrid (NCK) vid Uppsala Universitet, ge nationellt och
regionalt kompetensstöd för att stötta arbetet med våldsutsatta kvinnor och
barn i kommunerna och inom hälso- och sjukvården.

Uppdraget till Socialstyrelsen omfattar totalt 109 miljoner kronor under
2016.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Åsa Regnér tar
emot slutredovisning om utsatta
EU-medborgare
Publicerad 28 januari 2016 Uppdaterad 28 januari 2016

På måndag överlämnar den nationella samordnaren för
utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, sin
slutredovisning till barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér vid en pressträff i
Rosenbad.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Socialdepartementet

Statsråden Regnér, Strandhäll och
Bolund talar vid
Jämställdhetsdagarna i Malmö
Publicerad 26 januari 2016 Uppdaterad 26 januari 2016

Den 27 januari invigningstalar jämställdhetsminister
Åsa Regnér vid Jämställdhetsdagarna i Malmö.
Statsråden Annika Strandhäll och Per Bolund deltar
också vid konferensen som i år har fokus på hur
jämställdhetsintegrering kan vara en strategi för att
identifiera och åtgärda ojämställdhet i samhället.
- Arbetet för ökad jämställdhet, med målet att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sina egna liv, måste genomföras på
olika nivåer i samhället. Det är därför välkommet och angeläget att vi utbyter
erfarenheter och kunskaper för att tillsammans driva på utvecklingen, säger
barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

- Våra socialförsäkringar följer oss genom livet och ska ha jämställdhet i
fokus. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner beror på att kvinnor
har lägre lön, arbetar mer deltid och tar större ansvar i hemmet. Det får
effekt på livsinkomsten men syns också i sjuktalen. Sammanhang som
Jämställdhetsdagarna är viktiga för att få till förändring, säger
socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

- Jämställdheten ska integreras inom samtliga politiska områden och
genomsyra alla delar av politiken. Det handlar om vilka frågor som
prioriteras, hur politiken utformas och hur resurserna fördelas för att uppnå
målet att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och
sina egna liv, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.
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Tid och plats

Tid: Konferensen pågår 27-28 januari

Plats: Clarion Hotel & Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö

Ur programmet när statsråden deltar

Onsdag den 27 januari

Kl. 11.10 Jämställdhetsminister Åsa Regnér invigningstalar.

Kl. 12.30 Finansmarknad- och konsumentminister Per Bolund talar vid
seminarium om hur jämställdhetsbudgetering kan vara ett effektivt verktyg
för att se om jämställdhetsmålen översatts till budgetmässiga beslut och hur
resurser har fördelats.

Kl. 12.45 Åsa Regnér talar vid seminarium om kommunernas ansvar för att
säkerställa stöd och skydd för kvinnor som utsatts för våld hot. Hur kan det
civila samhällets arbete för våldsutsatta sammanfogas med det offentliga
ansvaret?

Kl. 13.30 Det inbäddade våldet. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
talar om mäns våld mot kvinnor kopplat till sjukskrivningar.

Kl. 15.45 Per Bolund deltar vid seminariet med frågeställningen om det finns
alternativa och jämställda lösningar för hållbar ekonomisk utveckling.

Kl. 15.45 Annika Strandhäll deltar vid seminariet Högre kvalitet och mindre
sjukskrivningar med jämställd vård.

Jämställdhetsdagarna arrangeras av Sveriges Kvinnolobby och MCI
Scandinavia. Konferensen riktar sig till de som arbetar med och ansvarar för
jämställdhet i privat och offentlig verksamhet.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

stärka den sociala barn- och
ungdomsvården
Publicerad 21 januari 2016 Uppdaterad 21 januari 2016

Satsningen på den sociala barn- och ungdomsvården,
som omfattar 250 miljoner kronor årligen 2016-2019, är
en överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet. Socialstyrelsen får nu i uppdrag av
regeringen att utforma en stimulanssatsning för att
stärka bemanningen inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Socialstyrelsen får också i uppdrag att
fördela medel till kommuner för utbildnings- och
kompetensutvecklingsinsatser inom den sociala barn-
och ungdomsvården.
- Satsningarna på stärkt bemanning och kompetensutveckling är viktiga för
att förbättra situationen för socialtjänsten som under längre tid haft
svårigheter att rekrytera och behålla erfaren personal. Ökningen av antalet
ensamkommande barn har inneburit ytterligare utmaningar och stress i
arbetet för dem som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det
här handlar om kvinnodominerande arbetsplatser och åtgärderna behövs ur
ett jämställdhetsperspektiv, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér.

Det första uppdraget innebär att Socialstyrelsen ska utforma ett förslag till
stimulanssatsning för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Satsningen, som omfattar 210 miljoner kronor årligen 2016-
2019, ska primärt inriktas på rekrytering av handläggande personal men även
arbetsledande och administrativt stödjande personal bör kunna komma i
fråga. I uppdraget ingår att redovisa hur en sådan satsning kan genomföras,
administreras och följas upp.
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Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 14 mars 2016.

Kommunernas behov styr kompetensutvecklingen

Socialstyrelsen får också i uppdrag att under 2016 fördela 24 miljoner kronor
till kommunerna för utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser inom den
sociala barn- och ungdomsvården. Den primära målgruppen är
socialsekreterare samt deras chefer och arbetsledare.

Satsningen omfattar även stöd och handledning för oerfarna handläggare och
behandlande personal. Medlen ska vara kopplade till kompetensläget och
behovet i kommunen. Därför bör även medlen användas till utbildnings- och
kompetensutvecklingsinsatser utifrån den rådande flyktingsituationen och
framför allt ökningen av antalet ensamkommande flickor och pojkar.

Socialstyrelsen ska lämna en slutredovisning av satsningen till
Regeringskansliet senast den 30 juni 2017.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér besöker New York
och Washington för politiska
samtal om jämställdhet och barns
rättigheter
Publicerad 15 januari 2016 Uppdaterad 15 januari 2016

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
besöker New York och Washington den 17-20 januari
för möten med bland annat FN-organen UNFPA och
UNICEF samt Världsbanken. Jämställdhet, särskilt
mäns våld mot kvinnor, och barns rättigheter är i fokus.
- Världen har nyligen tagit beslut om mål för hållbar utveckling. Syftet med
mitt besök är bland annat att fördjupa dialogen med FN om viktiga frågor
som rör jämställdhet och barns rättigheter i detta sammanhang. Jag kommer
också att träffa FN-ambassadörer från Latinamerika för att ytterligare
fördjupa relationerna med kontinenten i mina frågor, säger barn, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Från den svenska delegationen deltar även statssekreterare Pernilla Baralt
och Niclas Jacobson, chef för enheten för EU- och internationell
samordning.

Möten med FN-organ om sexuellt våld

I New York kommer statsråd Åsa Regnér bland annat att träffa Ms. Zainab
Hawa Bangura, FN:s särskilde representant för sexuellt våld i konflikter, och
Osotimehin Babatunde från UNFPA för samtal om jämställdhet och mäns
våld mot kvinnor.
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Åsa Regnér besöker även UNICEF i New York för dialog om situationen för
ensamkommande flyktingbarn och barns rättigheter.

I Washington kommer Åsa Regnér bland annat att träffa Kyle Peters, Senior
Vice President Operations, och Caren Grown, Senior Director Gender, på
Världsbanken för diskussion om den nya utvecklingsagendan och framföra
svenska prioriteringar på jämställdhetsområdet. Statsrådet kommer också
betona vikten av att Världsbanken prioriterar jämställdhetsfrågor i den
operativa verksamheten samt berätta om Sveriges arbete med
jämställdhetsbudgetering.

Åsa Regnér träffar också Tina Tchen, Chief of staff to First Lady Michelle
Obama, och Executive Director, White House Council of Women för samtal
om jämställdhet med fokus på kvinnor och ekonomisk utveckling.

För frågor om programmet och för intervjuer med statsråd Åsa Regnér
kontakta pressekreterare Darina Agha.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen får i uppdrag att
göra en fördjupad analys av
mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn
Publicerad 14 januari 2016 Uppdaterad 14 januari 2016

Idag beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen i
uppdrag att göra en fördjupad analys av
konsekvenserna för socialtjänsten med anledning av
den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet
ensamkommande barn. Flickors utsatthet, tillgången till
tolkar och kompetensbehovet i socialtjänsten är tre
områden som ingår i uppdraget.
- Den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande asylsökande barn till
Sverige under förra året innebär ett hårt tryck på socialtjänsten i många av
landets kommuner. För att få en samlad bild av hur situationen ser ut och
underlätta för den sociala barn- och ungdomsvården behövs en fördjupad
analys. Ensamkommande flickors utsatthet och behov är ett område där
kunskaperna måste förbättras, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér.

I Socialstyrelsens uppdrag ingår att:

göra en fördjupad analys av konsekvenserna för socialtjänsten med
anledning av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet
ensamkommande barn,
se över kunskapsstödet till socialtjänsten i arbetet med ensamkommande
barn och unga,
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ta fram ett kunskapsstöd för socialtjänstens arbete med nyanlända unga
vuxna (18–24 år) inom ekonomiskt bistånd.
ta fram ett särskilt målgruppsanpassat utbildningsmaterial till jour- och
familjehem som tar emot ett ensamkommande barn översatt till relevanta
språk,
utreda behovet av ett kunskapsstöd för personalen på hem för vård eller
boenden (HVB) och stödboenden i arbetet med målgruppen
ensamkommande barn och unga, och om behov finns påbörja arbetet
med framtagande av relevant stöd.

Socialstyrelsen ska redovisa arbetet löpande

Arbetet ska genomföras utifrån ett jämställdhets- och barnrättsperspektiv.
Såväl flickors som pojkars, unga kvinnors och unga mäns behov ska belysas.
Socialstyrelsen ska även bedöma behovet av ett HBTQ-perspektiv i
kunskapsstödet och utbildningsmaterialet.

Socialstyrelsen ska redovisa arbetet löpande och skriftligen till
Regeringskansliet efter att varje deluppdrag är avslutat. Senast den 30 juni
2017 ska uppdraget slutredovisas.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsministern deltar vid
seminarium och minnesstund för
Fadime Sahindal
Publicerad 13 januari 2016 Uppdaterad 13 januari 2016

Idag bjuder riksdagens tvärpolitiska nätverk mot
diskriminering och våld i hederns namn in till
seminarium och minnesstund för Fadime Sahindal.
Jämställdhetsminister Åsa Regnér deltar och
medverkar i en debatt med Birgitta Ohlsson (L).
- Fadime Sahindal gjorde genom sitt mod en ovärderlig insats för att
medvetandegöra det svenska samhället om vad hedersrelaterat våld och
förtryck innebär. Hon fick betala med sitt liv. Vi har alla ett ansvar att driva
hennes kamp vidare. Jag som jämställdhetsminister känner stort ansvar för
frågan liksom hela den svenska regeringen, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Programpunkter

Inledning av Tobias Billström (riksdagens vice talman) och Amineh
Kakabaveh (ordförande för Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot
diskriminering och våld i hederns namn).

Presentation av Varken Hora eller Kuvads enkätundersökning bland
ungdomar. Guluzar Tarhan (projektledare) och Amineh Kakabaveh talar.

Mehrdad Darvishpour talar om maskulinitet, heder och förtryck.

Juno Blom, regeringens särskilda utredare för mäns våld mot kvinnor, talar
om barnäktenskapslagstiftningen.
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Jämställdhetsminister Åsa Regnér debatterar med Birgitta Ohlsson (L).

Nicklas Keleman (etnolog) och Per Westerberg (M) reflekterar över de tre
föregående föredragningarna samt utrymme för publikreflektioner.

Avslutning av Lisbeth Sundsvall Andersson (M). Samtalsledare Arhe
Hamednaca (S) och Margareta Olofsson (Rädda Barnen).



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Lund nästa stopp
på regeringens äldreresa
Publicerad 15 december 2015 Uppdaterad 15 december 2015

Imorgon besöker äldreminister Åsa Regnér Lund för
samtal om dagens och framtidens äldreomsorg.
Ministern kommer även att besöka en öppen
träffpunktsverksamhet för seniorer.
- Det ska bli spännande att besöka Lund som är en av de första kommunerna
i landet som har infört den så kallade (Ä)Bic-modellen i hela sin verksamhet.
Modellen innebär att de äldre får stöd och hjälp utifrån sina individuella
behov och jag ser fram mot att höra om kommunens erfarenheter, säger
äldreminister Åsa Regnér.

Syftet med #äldreresan är att informera om regeringens inriktning inom
äldreområdet, få en bild av situationen inom äldreomsorgen och föra dialog
om viktiga framtidsfrågor. Äldreresan, som började i Linköping i september,
har totalt åtta stopp under hösten 2015 och våren 2016.

Tid och plats för pressträff

Tid: onsdag den 16 december klockan 13.15
Plats: Hjalmar Gullbergs väg 1D

I samband med pressträffen erbjuds media intervjua äldreminister Åsa
Regnér, Kommunalråd Elin Gustavsson (s), ordf. vård- och omsorgsnämnden
Ann-Margreth Olsson (s).

Använder (Ä)Bic-modellen

Lunds kommun använder den så kallade (Ä)Bic-modellen, Äldres behov i
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Centrum, som är framtagen av Socialstyrelsen. Det är ett behovsinriktat och
systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och
resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vård och
omsorg av äldre.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

Regeringen bjuder in till
dialogmöte om barns digitala
utsatthet med fokus på sociala
medier
Publicerad 14 december 2015 Uppdaterad 14 december 2015

Idag genomför barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér och kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke ett dialogmöte om flickor och pojkars utsatthet
för sexuella övergrepp och kränkningar på internet, med
tyngdpunkt på sociala medier. Vid mötet deltar berörda
myndigheter, frivilligorganisationer inom
barnrättsområdet och privata näringslivet.
- Sociala medier är en viktig arena för barn och unga för att umgås, lära
känna nya människor men också för att utforska sin identitet. Men det har
också blivit en viktigare kontaktväg för förövare av kränkningar och sexuella
övergrepp. För att minska barn och ungas utsatthet på internet krävs att alla
berörda aktörer blir medvetna om detta vilket dialogen idag syftar till, säger
barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen har för avsikt att kalla till ytterligare en dialog om barns utsatthet
på nätet under 2016 för att följa upp hur arbetet fortskrider.

Deltagare vid dialogmötet

Statens medieråd

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
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Barnombudsmannen

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Polismyndigheten, IT Brottscentrum

Stiftelsen Allmänna barnhuset

Bris

ECPAT

Rädda Barnen

UNICEF Sverige

World Childhood Foundation

Facebook

Surfa lugnt

TeliaSonera AB

Com hem

Bredbandsbolaget

NetClean



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Särskild utredare ska se över
tillgången till hjälpmedel för ökad
likvärdighet
Publicerad 10 december 2015 Uppdaterad 10 december 2015

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i
uppdrag att se över tillgången till och användningen av
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.
Utredaren ska också lämna förslag med syfte att öka
likvärdigheten och minska skillnaderna i avgifter och
regelverk samt se över frågan om nationell reglering
och ett samlat huvudmannaskap.
– Rätten till funktionella hjälpmedel som gör att alla människor oavsett
funktionsförmåga och bostadsort kan vara fullt delaktiga i samhället handlar
om mänskliga rättigheter. Jag är glad att vi nu tar ett samlat grepp på hur
tillgången till hjälpmedel ser ut, något som både är en äldre- och
funktionshinderfråga, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2017.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Statsråd Åsa Regnér
representerar regeringen vid
Argentinas presidentinstallation
Publicerad 08 december 2015 Uppdaterad 08 december 2015

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
besöker Buenos Aires, Argentina, den 8-11 december
för att representera den svenska regeringen vid
Mauricio Macris presidentinstallation. Syftet med
besöket är också att stärka Sveriges relationer med
Argentina och andra latinamerikanska länder.
- Jag ser fram mot att delta vid presidentinstallationen men också att träffa
representanter från andra latinamerikanska regeringar. Det är ett bra tillfälle
att visa Sveriges ambitioner att återknyta och fördjupa relationerna till
Latinamerika, säger Åsa Regnér.

Mauricio Macris presidentinstallation pågår torsdag den 10 december.

Under besöket i Argentina kommer statsråd Åsa Regnér även att lyfta frågor
som rör barnrätt och jämställdhet vid möten med UNICEF, och UNHCR.
Hon kommer också att träffa argentinska organisationer som jobbar med
såväl HBTQ- som jämställdhetsfrågor.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet, Statsrådsberedningen

Statsminister Stefan Löfven och
äldreminister Åsa Regnér träffade
Pensionärskommittén
Publicerad 04 december 2015 Uppdaterad 04 december 2015

Idag deltog statsminister Stefan Löfven vid ett möte med
Pensionärskommittén tillsammans med äldreminister
Åsa Regnér. På agendan stod regeringens äldrepolitik,
aktuella satsningar och den nationella kvalitetsplanen
för äldreomsorgen.
- Kvaliteten i äldreomsorgen är en av mina och regeringens prioriterade
frågor. Det märks genom den historiskt stora satsningen på ökad bemanning,
insatserna för att minska fallolyckorna och genom att vi inför ett nytt
investeringsstöd till bostäder för äldre. I arbetet med den nationella
kvalitetsplanen är en aktiv dialog med pensionärsorganisationerna nödvändig
och idag tar vi med oss många värdefulla synpunkter, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Vid mötet deltog även regeringens utredare Susanne Rolfner Suvanto som
sedan i juni i år arbetar med att ta fram en ny nationell kvalitetsplan för
äldreomsorgen.

Regeringens pensionärskommitté träffas vanligen fyra gånger per år och vid
dagens möte deltog representanter för Sveriges Pensionärers Riksförbund
(SPRF), Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Svenska
Kommunalpensionärernas förbund (SKPF), Riksförbundet
Pensionärsgemenskap (RPG), Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG),
Sverigefinska pensionärer och Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér talar om vikten av en
ny jämställdhetsstrategi inom EU
på ministerrådsmöte
Publicerad 04 december 2015 Uppdaterad 04 december 2015

Måndag den 7 december deltar jämställdhetsminister
Åsa Regnér vid EU:s ministerrådsmöte för
sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt
konsumentfrågor (EPSCO) i Bryssel. Åsa Regnér
kommer att tala om att en ny jämställdhetsstrategi
behövs inom EU.
EU:s nuvarande jämställdhetsstrategi löper ut i år och rådet har bett
kommissionen att presentera en ny för kommande år. Kommissionen har
meddelat att de planerar ett nytt åtagande på jämställdhetsområdet, dock inte
med samma status som tidigare strategier.

- Jag kommer att framföra att en ny jämställdhetsstrategi med samma
formella status som tidigare är avgörande om kommissionen ska kunna
arbeta mer strategiskt och långsiktigt med jämställdhet, säger barn-, äldre-
och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Vid mötet deltar även arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och
folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen utbildningssatsar mot
fallolyckor
Publicerad 03 december 2015 Uppdaterad 03 december 2015

Regeringen beslutade idag att ge Socialstyrelsen i
uppdrag att ta fram en webbaserad utbildning om hur
fallolyckor kan förebyggas inom hälso- och sjukvård
samt inom social omsorg. I uppdraget ingår också att i
dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
genomföra en utbildningssatsning riktad till äldre
kvinnor och män om hur de själva kan skydda sig mot
fallolyckor.
- Varje dag dör fyra äldre personer till följd av en fallolycka trots att det
finns kunskaper kring hur olyckorna kan undvikas. Kunskapen om hur
fallolyckor kan förebyggas måste få större spridning både hos de som arbetar
inom äldreomsorgen och hos äldre själva. Därför är de här
utbildningsinsatserna viktiga, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér.

Socialstyrelsen har fått två deluppdrag av regeringen med syfte att förhindra
fallolyckor.

1. Planera för och ta fram webbaserad utbildning om fallprevention riktad
till verksamheter inom hälso- och sjukvård och verksamheter inom social
omsorg. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2019.

2. Att i dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomföra en
utbildningssatsning riktad till äldre kvinnor och män om hur äldre själva
kan skydda sig mot fallolyckor. Arbetet ska ske i nära samarbete med
organisationer på äldreområdet. Uppdraget ska slutredovisas senast den
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1 mars 2017.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Regeringens
äldreresa går vidare till Västerås
Publicerad 01 december 2015 Uppdaterad 01 december 2015

Imorgon, tisdag den 2 december, besöker äldreminister
Åsa Regnér Västerås för samtal om dagens och
framtidens äldreomsorg. Kommunen kommer också att
berätta om de möjligheter som skapats genom arbetet
med välfärdsteknologi.
- Jag ser fram emot att besöka Västerås och både ta del av goda exempel och
samtala om de utmaningar som finns inom äldreomsorgen.  Det ska bli
särskilt intressant att göra ett besök på Hälleborgs äldreboende som erbjuder
trygghetslösningar anpassade efter de äldres behov, säger äldreminister Åsa
Regnér.

Syftet med #äldreresan är att informera om regeringens inriktning inom
äldreområdet, få en bild av situationen inom äldreomsorgen och föra dialog
om viktiga framtidsfrågor. Äldreresan, som började i Linköping i september,
har totalt åtta stopp under hösten 2015 och våren 2016.

Personalen får en signal om boende ramlar

Hälleborgs äldreboende består av ett åldersdomshem och ett boende för
personer med demenssjukdom samt korttidsplatser för avlastning. Boendet
erbjuder trygghetslösningar som är anpassade efter boendes behov. Bland
annat finns en lösning där rörelsesensorer i golvet skickar en signal till
personalens mobiltelefoner när en boende kliver upp ur sängen eller ramlar
omkull.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsministern deltar vid
seminarium om genusmedveten
styrning i Katrineholm
Publicerad 26 november 2015 Uppdaterad 26 november 2015

Imorgon, fredag den 27 november, deltar
jämställdhetsminister Åsa Regnér vid ett seminiarum
om genusmedveten styrning i Katrineholms kommun.
Ministern kommer att berätta om hur regeringen arbetar
nationellt med att beslut inom alla politikområden ska ha
ett jämställdhetsperspektiv och hur det ska ge avtryck
på lokal nivå.
-  Jag ser fram mot en innehållsrik och viktig dag i Katrineholm med fokus på
arbetet för ett jämställt samhälle. Det är positivt att olika förvaltningar inom
kommunen kommer samman och delar goda exempel, utbyter erfarenheter
och diskuterar gemensamma utmaningar, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Madeleine Harby Samuelsson ny
statssekreterare på
Socialdepartementet
Publicerad 26 november 2015 Uppdaterad 26 november 2015

Regeringen har idag utsett ytterligare en
statssekreterare hos barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér. Madeleine Harby
Samuelsson börjar den 27 november tills vidare, dock
längst till och med den 30 april 2016.
 -  Jag ser fram emot att få arbeta med frågor som rör äldre och personer med
funktionsnedsättning. Det är viktiga politiska områden, säger Madeleine
Harby Samuelsson.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér talar på LSS-dagarna
2015
Publicerad 25 november 2015 Uppdaterad 25 november 2015

Idag, onsdag den 25 november, talar barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér på LSS-dagarna i
Stockholm.
Tid och plats för Åsa Regnérs tal

Tid: onsdag den 25 november klockan 11.00
Plats: Scandic Ariadne, Södra Kajen 37, Stockholm

-  I ett jämlikt och jämställt samhälle finns respekt för alla människors lika
värde och skilda förutsättningar. Att ge personer med funktionsnedsättningar
möjlighet att leva som alla andra är fundamentet för regeringens
funktionshinderpolitik. Jag ser fram emot att delta på LSS-dagarna och
diskutera de här frågorna med anställda och beslutsfattare från Sveriges
kommuner, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér uppmärksammar
Barnkonventionen genom att tala
vid finska Krigsbarnens dag
Publicerad 20 november 2015 Uppdaterad 20 november 2015

Idag, den 20 november, är det 26 år sedan FN:s
Barnkonvention antogs i generalförsamlingen i syfte att
stärka barns rättigheter i världen. Det är också
Krigsbarnens dag något som högtidlighålls av
Riksförbundet Finska Krigsbarn. Barnminister Åsa
Regnér deltar som talare när det i år är fokus på
ensamkommande barn i Sverige och Finland.
-  Det finns många likheter mellan de ensamkommande barnens situation
idag och de finska krigsbarnens situation då. Erfarenheten att vara barn
under ett krig, separationen från föräldrarna, sitt hem och sitt land och att
börja lära sig ett nytt språk. Jag är övertygad om att Riksförbundet Finska
Krigsbarn kan göra mycket för de ensamkommande barnen, säger barn-,
äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Vid högtidlighållandet av Krigsbarnens dag på Finlands ambassad deltar även
försvarsminister Peter Hultqvist.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér talar om kvinnors
underrepresentation vid
nätverksträff för it-branschen
Publicerad 19 november 2015 Uppdaterad 19 november 2015

Idag deltar jämställdhetsminister Åsa Regnér vid 5050-
klubbens nätverksträff för kvinnor i it- och
telekombranschen med fokus på kvinnors
underrepresentation inom it -sektorn.
- Ett viktigt mål för regeringens jämställdhetspolitik är att kvinnor och män
ska kunna göra karriär på lika villkor och ha samma förutsättningar att
utvecklas i arbetslivet. Att kvinnors kompetens och erfarenhet inte tas
tillvara i it- och telekombranschen är negativt för jämställdheten i sig men
också för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

5050-klubben, nätverk för kvinnor i it- och telekombranschen,
uppmärksammar internationella mansdagen med att lyfta frågan om kvinnors
underrepresenation i it-sektorn.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér besöker
transitboende för
ensamkommande barn i Malmö
Publicerad 16 november 2015 Uppdaterad 16 november 2015

Idag besöker barnminister Åsa Regnér Malmö där hon
bland annat ska träffa ledningen för Malmö stads
sociala barn- och ungdomsvård. Ministern gör också ett
besök på ett transitboende för ensamkommande barn
samt träffar politiker för att diskutera situationen för
utsatta EU-medborgare.
- Det är viktigt för mig att besöka Malmö i den aktuella situationen med stort
flyktingmottagande och träffa politiker, personal och nyanlända. Det ger mig
också möjlighet att berätta om regeringens insatser för ensamkommande
barn, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Programpunkter i Malmö

Besök på transitboende för ensamkommande som Malmö stad driver.
Möte med ledningen för Malmö stads sociala barn- och ungdomsvård.
Möte med bland annat Carina Nilsson, kommunalråd (S) om utsatta EU-
medborgare m.m.
Möte med Ensamkommandes förbund.

Vid besöket i Malmö deltar även regeringens nationella samordnare för den
sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve.

Regeringens insatser för ensamkommande barn
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Regeringen har under hösten tagit en rad beslut och initiativ för att stödja
kommunerna i arbetet med ensamkommande flyktingbarn.

1. Den 5 november föreslog regeringen i en proposition att en ny
placeringsform, stödboende, införs för barn och unga i åldern 16-20 år.
Placeringsformen passar flickor och pojkar som behöver ett självständigt
boende med individanpassat stöd och ensamkommande barn är en av
målgrupperna. I propositionen lämnas även förslag i syfte att utveckla
familjehemsvården. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2016.

2.  Regeringen gav den 29 oktober Socialstyrelsen i uppdrag att ta initiativ
till och nationellt samordna informationsinsatser om familjehem,
jourhem och god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad
vårdnadshavare. Meningen är att lyfta fram behovet och öka kunskapen
om vad uppdragen innebär. Detta för att säkra tillgången till bland annat
familjehem.

3.  Regeringen uppdrog den 22 oktober Socialstyrelsen att inrätta en
svarsfunktion med uppgift att besvara frågor från och ge stöd till
kommunernas socialtjänst med koppling till den rådande
flyktingsituationen. Svarsfunktionen ska utgå ifrån relevant lagstiftning
och tillgänglig kunskap inom myndighetens ansvarsområden.

4.  Regeringen uppdrog den 8 oktober Statens institutionsstyrelse (SiS) att
utreda förutsättningarna för myndigheten att iordningsställa och
tillhandahålla minst 1 000 platser i stödboende och hem för vård eller
boende (HVB) för barn och unga i åldern 16–20 år.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

2 december nytt datum för
Äldreresan till Västerås
Publicerad 13 november 2015 Uppdaterad 13 november 2015

Onsdag den 2 december besöker barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér Västerås för att
samtala om dagens och framtidens äldreomsorg.
Äldrefrågorna är i fokus vid åtta kommunbesök i hela
landet under höst och vår 2015 -2016.
Syftet med #äldreresan är att informera om regeringens inriktning inom
äldreområdet, få en bild av situationen inom äldreomsorgen och föra dialog
om viktiga framtidsfrågor. Äldreresan, som började i Linköping i september,
har totalt åtta stopp under hösten 2015 och våren 2016.

Turnéplan för äldreresan:

2015

25 september                     Linköping

23 oktober:                        Östersund

2 december:                        Västerås

16 december:                     Lund

2016

22 januari:                          Jönköping

26 februari:                        Göteborg
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10-11 mars:                        Överkalix

5 april:                                Munkedal



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér talar vid Uppsalas
socialarbetardag
Publicerad 12 november 2015 Uppdaterad 12 november 2015

Imorgon, fredag den 13 november, inledningstalar barn-
, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér vid
Uppsalas socialarbetardag.
-  Socialtjänstens förutsättningar och uppdrag påverkas av många faktorer i
vår omvärld och i samhället. Just nu innebär det stora flyktingmottagandet
att trycket ökat ytterligare i många kommuner. Jag är glad att få inleda
Uppsalas socialarbetardag där bland annat mottagandet av ensamkommande
barn kommer att diskuteras, säger Åsa Regnér som är ansvarig minister för
socialtjänsten.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen ska undersöka
behov av stöd till föräldrar till barn
med funktionsnedsättning
Publicerad 12 november 2015 Uppdaterad 12 november 2015

Idag har regeringen beslutat att ge Socialstyrelsen i
uppdrag att undersöka behovet av föräldraskapsstöd för
föräldrar och vårdnadshavare till barn med
funktionsnedsättning samt ta fram kunskapsunderlag
och metodstöd. Syftet är att skapa bättre förutsättningar
för stärkt delaktighet och jämlikhet. I uppdraget ingår
även att förbättra samordningen av insatser för flickor
och pojkar med funktionsnedsättning.
- Flickor och pojkar med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga
i samhället och ha jämlika möjligheter till inflytande, utveckling och så
småningom etablering i arbets- och samhällslivet. Ett bättre stöd till föräldrar
och vårdnadshavare är en viktig del i arbetet för ökad självständighet och
mer jämlika levnadsvillkor för barnen, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Vårdnadshavare har vittnat om en vardag där föräldraskap kan överskuggas
av behovet att agera samordningsfunktion för de aktörer som ger stöd både i
och utanför hemmet. För många föräldrar leder situationen till
sjukskrivningar och att de tvingas gå ner i arbetstid.

Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka behovet av ett
särskilt utformat föräldraskapsstöd för föräldrar och vårdnadshavare till barn
med funktionsnedsättning samt därefter ta fram ett kunskapsunderlag och
metodstöd.
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Socialstyrelsen får även i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag och
metodstöd för bättre samordning av insatser för flickor och pojkar med
funktionsnedsättning.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 oktober 2017 till
Regeringskansliet.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér deltar i panelsamtal
vid konferens om sexuella
övergrepp mot barn
Publicerad 12 november 2015 Uppdaterad 12 november 2015

Idag, torsdag den 12 november, deltar barnminister Åsa
Regnér vid Stiftelsen Allmänna Barnhusets konferens
om sexuella övergrepp mot barn. Under ett panelsamtal
kommer ministern berätta om regeringens
förebyggande arbete i frågan samt delta i diskussioner
om vilka insatser som behöver göras framöver för att
motverka sexuella övergrepp.
- Att arbeta för att upptäcka, uppmärksamma och ge stöd och behandling till
barn som utsatts för sexuella övergrepp är självklart viktigt. Men det är
framförallt det förebyggande arbetet som måste öka för att förhindra
övergreppen och att brotten inte upprepas, säger barnminister Åsa Regnér.

Rapport om sexuella övergrepp presenteras

Under konferensen presenteras en rapport framtagen av Stiftelsen Allmänna
Barnhuset, Linköpings och Lunds universitet, där närmare 6000
gymnasieelever fått svara på frågor om deras erfarenheter av sexuella
övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014.

Under konferensen deltar bland annat Brottsoffermyndigheten,
Länsstyrelsen i Stockholm, MUCF och Socialstyrelsen som berättar om sitt
arbete för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp.

Flera organisationer, bland annat Rädda Barnen och Ecpat, kommer också
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vara representerade. Män för Jämställdhet presenterar sätt att arbeta
förebyggande med unga killar och män som utövar våld.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsministern
inledningstalar vid konferens om
våldsförebyggande arbete
Publicerad 05 november 2015 Uppdaterad 05 november 2015

Imorgon, fredag den 6 november, deltar
jämställdhetsminister Åsa Regnér som inledningstalare
vid konferensen Våldsprevention – hur vi kan minska
killar och mäns våld mot tjejer och kvinnor. Vid
konferensen deltar även de nordamerikanska
experterna inom området, Jackson Katz och Michael
Kaufman.
- Vi kan inte fortsätta att betrakta mäns våld som en naturkatastrof som vi
inte kan påverka. Vi behöver mer kunskap och nya metoder för att arbeta
förebyggande, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Tid och plats

Tid: fredag den 6 november klockan 09.00
Plats: Clarion Hotel Stockholm, Skanstull

Konferensen om våldsförebyggande arbete arrangeras av länsstyrelserna i
Stockholms, Västmanland och Västernorrland i samverkan med
organisationerna Män för jämställdhet och Unizon.

Särskilt jämställdhetsfokus denna vecka

Den här veckan har barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
deltagit i flera andra sammanhang som rör jämställdhet.  
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I måndags deltog ministern vid ett rundabordssamtal om jämställd
stadsplanering tillsammans med bostadsminister Mehmet Kaplan, forskare
och representanter för planeringsverksamhet. I tisdags var det en hearing i
riksdagen med samtal om våldsförebyggande arbete tillsammans med de
nordamerikanska experterna på området, Jackson Katz och Michael
Kaufman.  

På onsdagen var Åsa Regnér inledningstalare vid Nordisk konferens om våld
och behandling i Oslo som samlade 850 behandlare, forskare och
beslutsfattare med expertis inom området våld i nära relationer.  

Under fredagen besöker Åsa Regnér även Botkyrka kommun för att bland
annat få information om hur socialtjänsten arbetar förebyggande mot våld i
nära relationer. för att få veta mer om deras förebyggande arbete mot våld i
nära relation.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér talar på Äldredagarna
i Botkyrka
Publicerad 05 november 2015 Uppdaterad 05 november 2015

Imorgon, fredag den 6 november, talar barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér vid Äldredagarna i
Botkyrka. Hon besöker också socialtjänsten och tar del
av deras förebyggande arbete mot våld i nära relationer.
-  Äldrepolitiken ska skapa förutsättningar för jämlikhet, delaktighet och
trygghet. Den ska stimulera äldre kvinnor och män att kunna leva ett aktivt
och gott liv efter arbetslivets slut. Jag ser fram emot att delta vid
Äldredagarna som samlar äldre, beslutsfattare och anställda inom
äldreomsorgen för att få diskutera de här frågorna, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stödboende kan införas som ny
placeringsform januari 2016
Publicerad 05 november 2015 Uppdaterad 05 november 2015

Regeringen föreslår i en proposition att en ny
placeringsform, stödboende, införs för barn och unga i
åldern 16-20 år. Placeringsformen passar flickor och
pojkar som behöver ett självständigt boende med
individanpassat stöd och ensamkommande barn är en
av målgrupperna. I propositionen lämnas även förslag i
syfte att utveckla familjehemsvården. Lagändringarna
föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
- Antalet ensamkommande barn i behov av skydd och stöd som kommer till
Sverige ökar. Med den nya placeringsformen, stödboende, kan kommunerna
lättare hitta en placering som passar individen och flexibiliteten i
mottagandet ökar. Det är också viktigt att vi har en väl fungerande
familjehemsvård och därför föreslår regeringen att ett utvecklingsarbete
påbörjas, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Stödboende blir ett komplement till de befintliga placeringsformerna HVB-
och familjehem. Placeringsformen vänder sig till barn och unga i åldern 16-
20 år med bristande familjestöd och som bedöms kunna bo i eget boende
med anpassat stöd utan särskilt vård- eller behandlingsbehov. I ett
stödboende kan barn och unga, under trygga former, träna på att bo i ett eget
boende och bli förberedda inför ett självständigt boende och vuxenliv.

Socialnämnden ska ha ett övergripande ansvar för barn och unga som
placeras i ett stödboende, på motsvarande sätt som gäller barn och unga som
placeras i familjehem och hem för vård eller boende.
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Årlig tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg

För att ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild
individ yrkesmässigt ska få driva ett stödboende krävs tillstånd från
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En kommun eller ett landsting som
driver verksamhet med stödboende, eller en kommun som genom avtal har
överlämnat till enskild att driva sådan verksamhet, ska anmäla denna
verksamhet till IVO.

Propositionen behandlar även frekvenstillsynen av verksamheter för barn
och unga. Regeringen gör bedömningen att tillsynen av hem för vård eller
boende, stödboenden samt boenden enligt lagen om stöd och service som
riktar sig till barn och unga ska inspekteras regelbundet, minst en gång per år.

Förslag för att utveckla familjehemsvården

I propositionen lämnas även förslag i syfte att utveckla familjehemsvården
genom ett tydliggörande av Socialstyrelsens ansvar för att stödja och
utveckla familjehemsvården. Utvecklingsarbetet ska vara långsiktigt,
kontinuerligt och sammanhållet för en familjehemsvård av god kvalitet och
tillräcklig omfattning även i framtiden.

Familjehemsföräldrar är en viktig målgrupp i utvecklingsarbetet. Det är
också centralt att ta del av de familjehemsplacerade barnens egna
erfarenheter för att kunna utveckla vården.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Tre myndighetsuppdrag som rör flyktingsituationen

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att nationellt initiera och samordna
informationsinsatser för familjehem, jourhem och god man för
ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare. Uppdraget ska
löpande stämmas av med Socialdepartementet och redovisas senast den 31
mars 2018.

Regeringen har även gett Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en
svarsfunktion med uppgift att besvara frågor från och ge stöd till
kommunernas socialtjänst med koppling till den rådande flyktingsituationen.
Socialstyrelsen ska lämna redovisning om uppdragets utförande i
myndighetens kommande årsredovisning, avseende 2015.



Därutöver har Statens Institutionsstyrelse (SiS) fått i uppdrag att utreda
förutsättningarna för myndigheten att iordningsställa och tillhandahålla minst
1 000 platser i stödboende och hem för vård eller boende (HVB) för barn
och unga i åldern 16–20 år. Uppdraget ska senast redovisas senast 1 januari
2016.



Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet

Pressinbjudan: Pressträff med
Ylva Johansson och Åsa Regnér
Publicerad 04 november 2015 Uppdaterad 04 november 2015

I morgon, torsdagen den 5 november, presenterar
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och barn-,
äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
regeringsbeslut gällande boende och mottagande av
asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn.

Tid och plats

Tid: Torsdag 5 november kl. 12.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad (inpassering via Kopparporten från kl. 11.30)

Presslegitimation krävs.

Välkomna!
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsministern talar vid
Nordisk konferens om våld och
behandling i Oslo
Publicerad 03 november 2015 Uppdaterad 03 november 2015

Imorgon, onsdag den 4 november, är
jämställdhetsminister Åsa Regnér inledningstalare vid
Nordisk konferens om våld och behandling i Oslo. Vid
konferensen deltar 850 behandlare, forskare och
beslutsfattare med expertis inom området våld i nära
relationer.
- Sverige har världens första feministiska regering med jämställdhet i
centrum i såväl nationellt som internationellt arbete. En prioriterad fråga är
att mäns våld mot kvinnor, som dessvärre inte minskar, ska upphöra. För att
stoppa våldet krävs riktade insatser till män som utövat våld samt ökat fokus
på det våldsförebyggande arbetet, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Stiftelsen Alternativ till vold i samarbete (ATV) arrangerar konferensen i
samverkan med barn- ungdoms och familjedirektoratet (Bufdir).

Särskilt jämställdhetsfokus denna vecka

Barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér deltar i flera andra
sammanhang denna vecka som rör jämställdhet.  

I måndags deltog ministern vid ett rundabordssamtal om jämställd
stadsplanering tillsammans med bostadsminister Mehmet Kaplan, forskare
och representanter för planeringsverksamhet. Idag, tisdag, var det en hearing
i riksdagen med samtal om våldsförebyggande arbete tillsammans med de
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nordamerikanska experterna på området, Jackson Katz och Michael
Kaufman.  

På fredag är Åsa Regnér inledningstalare på konferensen "Våldsprevention –
hur vi kan minska killar och mäns våld mot tjejer och kvinnor" som
arrangeras av länsstyrelserna i Stockholms, Västmanland och Västernorrland
i samverkan med organisationerna Män för jämställdhet och Unizon. Samma
dag besöker ministern Botkyrka kommun för att bland annat få information
om hur socialtjänsten där arbetar förebyggande mot våld i nära relationer.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsministern möter Katz
och Kaufman vid hearing om
våldsförebyggande arbete
Publicerad 02 november 2015 Uppdaterad 02 november 2015

Imorgon, tisdag den 3 november, är en hearing i
riksdagen om våldsprevention där de nordamerikanska
experterna på området, Jackson Katz och Michael
Kaufman, belyser och samtalar om hur vi kan utveckla
det våldsförebyggande arbetet i Sverige. Män för
jämställdhet och Unizon är medarrangörer. Medietid i
anslutning till hearingen.
- Mäns våld mot kvinnor har inte minskat och fortfarande dödas i snitt 17
kvinnor varje år av sin partner eller före detta partner. Det är oacceptabelt.
För att vi ska uppnå regeringens mål om att våldet ska upphöra krävs inte
bara lagstiftning och insatser för att ge skydd och stöd till utsatta kvinnor. Vi
måste också bli bättre på det tidigt förebyggande arbetet som förhindrar det
första slaget, kränkning, hotet, misshandeln eller våldtäkten, säger barn-,
äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Hearingen arrangeras av riksdagens tvärpolitiska grupp för frågor rörande
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i samarbete med Män
för jämställdhet och Unizon. Samtalsledare: Olga Persson, generalsekreterare
Unizon och Tomas Agnemo, generalsekreterare Män för jämställdhet.

Katz skapade erkänt våldsförebyggande program

Fil. Dr. Jackson Katz från USA är internationellt känd för sitt banbrytande
arbete med att förebygga könsbaserat våld i skolor, inom idrotten och
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militären, och för sitt kritiska arbete om maskuliniteter inom media och
populärkultur. Katz är även en av upphovsmännen till

våldspreventionsprogrammet Mentors in Violence Prevention (MVP) som
grundades 1993 vid Northeastern University.

Fil. Dr. Michael Kaufman från Kanada är en av grundarna till den globala
White Ribbon Campaign – en av de mest omfattande satsningarna i världen
för att engagera män i arbetet för att få mäns våld mot kvinnor att upphöra.
Under de senaste 30 åren har Michael Kaufman arbetat i över 45 olika
länder, bland annat för FN samt för ett flertal regeringar, NGOs, företag,
fackföreningar och universitet.

Överenskommelse med SKL om män och jämställdhet

I oktober 2015 undertecknade regeringen och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) en överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets
inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor i kommuner, landsting
och regioner.

Pressmeddelande: Överenskommelse mellan staten och SKL ska stärka
jämställdhetsarbetet med fokus på män

Skolverket utvärderar våldsförebyggande program

I april 2015 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att utvärdera effekterna
av programmet Mentors in Violence Prevention som ska förebygga våld.

Pressmeddelande: Två nya steg mot ett mer jämställt samhälle

 



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen att
samordna informationsinsatser om
familjehem för barn
Publicerad 29 oktober 2015 Uppdaterad 29 oktober 2015

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att initiera och
samordna informationsinsatser nationellt om
familjehem, jourhem och god man för ensamkommande
barn och särskilt förordnad vårdnadshavare. Syftet är
att synliggöra behovet och öka kunskapen om vad
uppdragen innebär för att säkra tillgången till bland
annat familjehem.
- Behovet av bland annat familjehem och gode män för ensamkommande
barn och unga är stort samtidigt som många människor har visat intresse för
att ta ansvar och hjälpa till på olika sätt. Det är därför viktigt att nå de
människor som vill göra en samhällsinsats och som kan tänka sig att vara ett
stöd för barn och unga så att de får information om vad uppdragen innebär,
säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Av Migrationsverkets senaste prognos framgår att cirka 19 500
ensamkommande barn har sökt asyl i Sverige fram till den 18 oktober 2015.
Socialstyrelsen ska genomföra en analys av situationen i kommunerna idag
vad gäller tillgången till familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj,
god man och särskild förordnad vårdnadshavare. Analysen ska genomföras
utifrån ett jämställdhetsperspektiv och belysa såväl flickor som pojkars
behov.

För att underlätta för kommunerna i den rådande situationen ska viss
information om de olika uppdragen finnas tillgänglig på Socialstyrelsens
webbplats så snart som möjligt under 2015.
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Samråda med SKL och andra relevanta aktörer

Mot bakgrund av det ökade antalet ensamkommande barn som kommer till
Sverige bör informationsinsatser för att nå människor som vill hjälpa
ensamkommande barn vara en prioriterad del av satsningen. Nationellt
samordnade informationsinsatser ska underlätta för kommunerna i arbetet
med att rekrytera och säkra tillgången på familjehem, jourhem,
kontaktperson, kontaktfamilj, god man och särskilt förordnad
vårdnadshavare.

För en bred delaktighet ska Socialstyrelsen samråda med relevanta aktörer
som Sveriges Kommuner och Landsting, ett urval av kommuner, regeringens
nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården och ideella
organisationer. En viktig del handlar också om att ta del av barns och ungas
egna erfarenheter, till exempel de som bott i jour- och familjehem, men
också jour- och familjehemsföräldrar.

Uppdraget ska löpande stämmas av med Socialdepartementet och redovisas
senast den 31 mars 2018.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bidrag till glasögon för barn och
unga genom ändring i hälso- och
sjukvårdslagen
Publicerad 28 oktober 2015 Uppdaterad 28 oktober 2015

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att en ändring
ska göras i hälso- och sjukvårdslagen som innebär att
landsting ska lämna bidrag för kostnad för glasögon
eller kontaktlinser till barn och unga. Lagförslaget
föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.
-  Alla barn ska kunna vara delaktiga i skolan och på fritiden, oavsett
funktionsförmåga, bostadsort eller i vilken ekonomisk situation familjen
befinner sig i. Bidraget är en viktig jämlikhetsåtgärd, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringens förslag innebär att en bestämmelse införs i hälso- och
sjukvårdslagen om att landstinget ska lämna bidrag för kostnad för glasögon
eller kontaktlinser till barn och unga i åldern 8 och 19 år. Regeringen får
meddela föreskrifter om bidragets storlek och övriga villkor.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

Budgetsatsning för glasögon till barn och unga

I vårpropositionen aviserade regeringen att 120 miljoner kronor per år
avsätts från och med 2016 till ekonomiskt stöd för att barn och unga i åldern
8-19 år ska få bidrag för glasögon. Satsningen ingick i budgetpropositionen
för 2016 och är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Alla landsting ger redan bidrag för standardglasögon till barn i åldern 0-7 år.
I åldersgruppen 8–19 år är bidragsgivningen mycket mer ojämn. Frågan
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berör cirka 12-13 procent av barn och unga, vilket motsvarar drygt 150 000
personer.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér besöker Jönköping
och tar del av jämställdhetsarbetet
i länet
Publicerad 27 oktober 2015 Uppdaterad 27 oktober 2015

Jämställdhetsminister Åsa Regnér besöker
länsstyrelsen i Jönköping på inbjudan av
Jämställdhetsrådet och dess ordförande Minoo
Akhtarzand, tillika landshövding. Ministern träffar även
ungdomar som har arbetat som kommunutvecklare i
Jönköpings kommun. I samband med besöket sker en
pressträff.
- Jag ser fram emot att besöka Jönköping och ta del av jämställdhetsarbetet
som pågår på olika nivåer i länet. För att nå regeringens
jämställdhetspolitiska mål, om att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv, är det avgörande att kommuner och
landsting arbetar aktivt med dessa frågor i sina olika verksamheter, säger
barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Tid och plats för pressträffen

Tid: onsdag den 28 oktober klockan 13.15

Plats: Residenset, Skolgatan 5 i Jönköping.

Åsa Regnér deltar vid Jämställdhetsrådets seminarium med temat ”På väg
mot jämställdhet” som leds av landshövding Minoo Akhtarzand, rådets
ordförande.

Ministern träffar också ungdomar, i åldrarna 14-18 år, som under sommaren
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2015 arbetade med att utveckla Jönköpings kommun.

Under besöket kommer statsråd Åsa Regnér även att informera om
regeringens jämställdhetspolitik.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Överenskommelse mellan staten
och SKL ska stärka
jämställdhetsarbetet med fokus på
män
Publicerad 26 oktober 2015 Uppdaterad 26 oktober 2015

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har tecknat en överenskommelse om att stärka
jämställdhetsarbetets inriktning mot pojkar, män och
maskulinitetsfrågor i kommuner, landsting och regioner.
- Utvecklingen mot jämställdhet har i hög grad drivits av kvinnor och till stor
del bestått av kvinnors avancemang på traditionellt manliga arenor. Men vi
kommer aldrig att förverkliga målet om ett jämställt samhället om inte män
och pojkar involveras mer och tar ansvar för frågan, säger barn, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér. 

SKL:s ordförande Lena Micko betonar att kommuner, landsting och regioner
behöver rekrytera fler män för att klara bemanningen i skola, vård och
omsorg. Hon understryker också att jämställdhetsarbete med män är bra för
både kvinnor och män.

– Om män tar större ansvar för hem och barn kan kvinnor ägna mer tid åt
betalt arbete. Om män engagerar sig i våldsförebyggande arbete kan det leda
till en minskning av det våld som drabbar kvinnor, säger Lena Micko.

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) innebär en satsning som omfattar 10 750 000 kronor under perioden
2015-2016.

Satsningen fokuserar på följande områden:
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 medvetenhet om maskulinitetsnormer och deras betydelse för
utvecklingen mot jämställdhet bland anställda i kommuner, landsting och
regioner,
män och pojkar i kvinnodominerade utbildningar och yrken,
mäns och pojkars ansvar för obetalt hem- och omsorgsarbete,
medvetenhet och omsorg bland män och pojkar om egen och andras
hälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter,
mäns och pojkars delaktighet i organiserat jämställdhetsarbete, inklusive
våldsförebyggande arbete. 



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen att
inrätta svarsfunktion om
flyktingsituationen för kommuners
socialtjänst
Publicerad 23 oktober 2015 Uppdaterad 23 oktober 2015

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en
svarsfunktion med uppgift att besvara frågor från, och
ge stöd till, kommunernas socialtjänst med anledning av
den rådande flyktingsituationen.
Svarsfunktionen ska utgå ifrån relevant lagstiftning och tillgänglig kunskap
inom myndighetens ansvarsområden.

- Dagens flyktingssituation och ökningen av antalet ensamkommande barn
som ansöker om asyl i Sverige, lägger stor press på den kommunala
socialtjänsten, som uttryckt behov av stöd i olika frågor. Socialstyrelsens nya
uppdrag kommer särskilt att gynna mindre kommuner, som ibland saknar
egen kapacitet för att hantera dessa svåra frågor, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Socialstyrelsen ska lämna redovisning om uppdragets utförande i
myndighetens kommande årsredovisning, avseende 2015.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen att
kartlägga rutinfrågor om
våldsutsatthet och våldsutövande
Publicerad 22 oktober 2015 Uppdaterad 22 oktober 2015

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga
förekomsten av rutinmässiga frågor i socialtjänsten och
hälso- och sjukvården om våldsutsatthet och
våldsutövande. Syftet är att tidigt upptäcka och erbjuda
stöd till kvinnor och barn som utsatts eller riskerar att
utsättas för våld samt insatser som motverkar mäns
våld.
- För att uppnå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor
ska upphöra är det en förutsättning att våldet upptäcks tidigt och att
relevanta insatser erbjuds. Kunskapen behöver öka om förekomsten och
effekten av rutinmässiga frågor om våldsutsatthet och våldsutövande inom
socialtjänsten och hälso- och sjukvården, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Socialstyrelsen ska kartlägga vilka verksamheter som ställer rutinmässiga
frågor om våldsutsatthet, vilka metoder som används samt hur arbetet
kvalitetssäkrats genom exempelvis skriftliga rutiner och fortbildning.

I uppdraget ingår även att kartlägga förekomsten av rutinmässiga frågor om
våldsutövande i socialtjänsten och hälso- och sjukvården för att i ett tidigt
skede upptäcka och erbjuda insatser till män som utövat eller riskerar att
utöva våld. Uppdraget omfattar alla våldsutsatta kvinnor och våldsutövande
män inklusive transpersoner med utgångspunkt från hur personen själv
identifierar sig.
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Socialstyrelsen ska vid genomförandet av uppdraget samverka med Uppsala
universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid).

Uppdraget ska senast redovisas den 1 maj 2017.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Premiär i
Linköping för Äldreresan
Publicerad 21 oktober 2015 Uppdaterad 21 oktober 2015

På fredag går Äldreresan vidare när äldreminister Åsa
Regnér besöker Östersund för samtal om dagens och
framtidens äldreomsorg. På dagordning står bland
annat en invigning av kommunens testbädd som är en
uppbyggd hemlik miljö som ska användas för att prova
ut nya tekniska lösningar.
- Jag ser fram emot att besöka Östersund som är en kommun där man gärna
prövar nya lösningar inom äldreomsorgen. Det ska bli särskilt intressant att
inviga testbädden och få möjlighet att själv testa olika tekniska lösningar,
säger äldreminister Åsa Regnér.

Syftet med #äldreresan är att informera om regeringens inriktning inom
äldreområdet, få en bild av situationen inom äldreomsorgen och föra dialog
om viktiga framtidsfrågor. Äldreresan, som började i Linköping i september,
har totalt åtta stopp under hösten 2015 och våren 2016.

Tid och plats:

Tid: fredag den 23 oktober, pressträff klockan 12.00
Plats: Östersunds rådhus, Domsalen

Ur programmet i Östersund

Klockan 09.40 
Information om mötesplatserna, demensteamet, anhörigstödet,
rehabsatsningen och värdegrundsarbetet i hemtjänsten. 
Mötesplatsen, Prästgatan 58.
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Klockan 10.50 
Äldreminister Åsa Regnér inviger Östersunds testbädd med uppbyggd
hemmiljö där nya tekniska lösningar kan provas. Prövar även en ”jDome-
walk around” och får information om andra tekniska lösningar.

Klockan 13.10 
Fortsatt information och dialog i Rådhussalen/Domsalen om bland annat
äldrenämndens långsiktiga strategi, utmaningar och prioriteringar.

Klockan 14.40 
Information om bland annat personalens villkor inom äldreomsorgen,
hälsofrämjande arbetsplatser och Arbetsförmedlingens rapport om
kvinnliga/manliga arbetsplatser i Östersunds kommun.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sverige har tilldelats ett
internationellt
hedersomnämnande för lagen mot
barnaga
Publicerad 20 oktober 2015 Uppdaterad 20 oktober 2015

Idag tilldelades Sverige ett hedersomnämnande för
lagen mot barnaga av Future Policy Award som i år
uppmärksammar politik som bidrar till att skydda och
stärka rättigheterna för flickor och pojkar.
- Det är glädjande att vårt arbete för barns rätt att inte utsättas för våld
uppmärksammas. Vi hoppas att det kommer tjäna som inspiration för andra
länder som ännu inte lagstiftat mot barnaga, säger barn-, äldre och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

-  Antiagalagen var en oerhört viktig markering från samhället när den
infördes 1979. Den ger en tydlig signal: Vi tillåter inget fysiskt och psykiskt
våld mot barn. Samtidigt vet vi att många barn i vårt land fortfarande utsätts
för våld i hemmet. Därför behöver vi vuxna bli bättre på att se och agera när
barn signalerar att de far illa, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Målet är hållbara och fredliga samhällen

Bakom utmärkelsen står World Future Council (WFC) och syftet är att öka
den globala medvetenheten om politik som skapar bättre förhållanden för
nuvarande och kommande generationer samt påskynda åtgärder för mer
hållbara och fredliga samhällen.

Krister Örnfjäder (S), ordförande för den svenska IPU-delegationen,
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representerade Sverige på plats vid ceremonin i Genève och mottog
hedersomnämnandet. IPU står för Interparlamentariska unionen och är en
global organisation för självständiga staters parlament. Den grundades för
mer än hundra år sedan i syfte att arbeta för fred och mellanfolkligt
samarbete.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Barnminister Åsa
Regnér deltar vid seminiarum om
ensamkommande barn
Publicerad 19 oktober 2015 Uppdaterad 19 oktober 2015

Imorgon deltar barnminister Åsa Regnér vid ett
seminarium om ensamkommande barn som arrangeras
av Akademikerförbundet SSR och
Barnombudsmannen. Seminariet är öppet för medier.
-  Det är viktigt att alla berörda aktörer jobbar tillsammans för att
mottagandet av de barn som kommer till Sverige ska bli så bra som möjligt.
Studier visar att det har gått bra för de ensamkommande barn som tidigare
kommit till Sverige att etablera sig. Nu gäller det att upprätthålla goda
förutsättningar i den utmanande situation vi har idag, säger barn-, äldre och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Tid och plats

Tid: Tisdag den 20 oktober klockan 09.00-10.30
Plats: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm Lokal Vasa, våning 3

Övriga medverkande vid seminariet

Fredrik Malmberg, Barnombudsman

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen utbildning och arbetsmarknad
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
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Alexander Ramsing, socialsekreterare och gruppledare för barn- och
familjegruppen i Lessebo, en av de kommuner som tar emot flest
ensamkommande barn per invånare.

Moderator Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhet och barnrättsfrågor i
fokus under Åsa Regnérs
Japanbesök
Publicerad 12 oktober 2015 Uppdaterad 13 oktober 2015

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
besöker Japan den 13-16 oktober för att diskutera
framför allt frågor som rör jämställdhet och barnrätt.
Ministern kommer bland annat att träffa japanska
regeringsföreträdare och parlamentariker, besöka UN
Womens Tokyokontor samt vara huvudtalare vid
Sweden Kids Week in Japan.
-  Jag ser fram mot resan eftersom vi både har mycket gemensamt med Japan
och kan lära av varandra. Åldrande befolkning, behov av ökat
arbetskraftsdeltagande och ökad jämställdhet. Det är också viktigt att vi
lyfter barns rättigheter och roligt att vi får möjlighet att berätta om svensk
barnkultur och barnlitteratur, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér.

Under besöket kommer Åsa Regnér att ha överläggningar med japanska
regeringsföreträdare och parlamentariker och även delta i en
rundabordsdiskussion om jämställdhet. Hon ska även träffa svenska och
japanska näringslivsföreträdare för att diskutera frågor som rör jämställdhet
mellan kvinnor och män i såväl arbetslivet som i hemmet.

Ett besök på UN Womens nyligen öppnade Tokyokontor är också inplanerat.

Samtal om barns rättigheter
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 I egenskap av barnminister kommer Åsa Regnér att tala om Sveriges arbete
med barns rättigheter och vår lag mot barnaga i möte med Japans minister
för hälsa, arbete och välfärd samt vid ett besök på Rädda Barnen.

Åsa Regnér kommer även att inviga ett seminarium som uppmärksammar
svensk barnlitteratur i Japan. Det arrangeras av Sveriges ambassad i
samverkan med Svenska institutet. Ministern är även huvudtalare vid
Sweden Kids Week in Japan, som arrangeras av Business Sweden för att
främja svenska företag inom sektorn barnprodukter.

Åsa Regnér besöker också ett barn- och ungdomscenter, ett kvinnocentrum
och ett äldreboende.

Media är välkomna att följa delar av programmet. För mer information,
vänligen kontakta Sveriges ambassad, Tokyo. Kontaktperson är Sven
Östberg: +81 3 5562 5050  (sven.ostberg@gov.se). 



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Socialdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Regeringen presenterar åtgärder
för asylsökandes boende och
skolgång
Publicerad 09 oktober 2015 Uppdaterad 09 oktober 2015

Vi förbereder för en krissituation. Vi har ett mycket
ansträngt läge på flera myndigheter och i många
kommuner. Nu krävs samling och gemensamt
ansvarstagande.
Vi står inför en av de största humanitära insatserna i svensk historia. Nu är
det tak över huvudet, skolgång för barnen och en ordnad situation för de
ensamkommande barn och ungdomarna som står överst på dagordningen.
Därför presenterar regeringen idag åtgärder för asylsökandes boende och
skolgång.

Åtgärder för ensamkommande barn och unga

Ny placeringsform, stödboende, för barn och unga 
i åldern 16-20 år. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016
Statens institutionsstyrelse ska utreda förutsättningarna för 1000 platser i
stödboende och HVB-hem för barn och unga i åldern 16-20 år
Redovisas senast 1 januari 2016.
Uppdrag till Socialstyrelsen att se över myndighetens föreskrifter och
allmänna råd om HVB-hem. Redovisas senast 1 april 2016.

Åtgärder för asylsökande och nyanländas skolgång

Höjd skolschablon till kommunerna för asylsökande barn med
50 procent
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Rekrytering av fler lärare
Högre löner för lärare i skolor med svåra förutsättningar
Stärkt statligt ansvar för skolor med tuffa förutsättningar
Mer likvärdigt mottagande av nyanlända elever

Åtgärder för fler boendeplatser

Länsstyrelserna ges i uppdrag att göra en inventering av alla lokaler i
landet som kan användas för tillfälliga boenden
Arbetet samordnas av landshövdingen i Norrbottens län, Sven-Erik
Österberg
Länsstyrelsernas inventering ska redovisas till Migrationsverket senast
den 22 oktober

Tillfälliga asylboenden i form av tält

Uppdrag till Migrationsverket att vid behov uppföra nya tillfälliga
asylboenden i form av tält
Uppdraget ska göras med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB), Fortifikationsverket och länsstyrelserna
MSB ska efter begäran av Migrationsverket utföra arbetet med att
införskaffa, uppföra och under en inledande fas förvalta asylboenden

 



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Socialdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Regeringen bjuder in till pressträff
Publicerad 08 oktober 2015 Uppdaterad 09 oktober 2015

Fredagen den 9 oktober bjuder regeringen in till
pressträff om flyktingsituationen.
På pressträffen deltar statsminister Stefan Löfven, utbildningsminister
Gustav Fridolin, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och barn-
, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Tid: Fredagen den 9 oktober kl.11.00

Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Inpassering sker genom Kopparporten, Rosenbad, från kl. 10.15.

Medtag presslegitimation.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressmeddelande riksnormen
Publicerad 08 oktober 2015 Uppdaterad 08 oktober 2015

Idag beslutade regeringen att höja riksnormen i
försörjningsstödet för 2016. Det innebär att normen
höjs med 100 kronor per månad för barn i åldrarna 0-6
år och 250 kronor per månad för äldre barn. Höjningen
syftar till att stärka de mest ekonomiskt utsatta
barnfamiljernas ekonomi och kompensera för
borttagandet av fritidspengen. Satsningen ingår i den
budgetöverenskommelse som regeringen slutit med
Vänsterpartiet.
-  Genom den här höjningen av riksnormen får barn i familjer med
försörjningsstöd ekonomisk möjlighet att utöva fritidsaktiviteter utan de
restriktioner som fritidspengen innebar. Dessutom får barn i familjer som
idag inte har rätt till fritidspeng en förstärkning av inkomsten, säger
barnminister Åsa Regnér.

Regeringsbeslutet innebär att riksnormen i försörjningsstödet höjs 2016. För
barn i åldrarna 7-18 år samt hemmavarande skolungdomar i åldern 19-20 år
höjs normen med 250 kronor per månad. Det innebär att de, i det fall de har
försörjningsstöd i ett helt år, får samma belopp i höjning som maximalt kunde
betalas ut i fritidspeng (dvs. 3000 kr per år).

För barn i åldern 0-6 år höjs normen med 100 kronor per månad.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetspolitiken behöver
tydligare styrning
Publicerad 07 oktober 2015 Uppdaterad 07 oktober 2015

I dag överlämnade Jämställdhetsutredningen sitt
betänkande till jämställdhetsminister Åsa Regnér. Trots
att utvecklingen har gått framåt på en del områden,
visar utredningen att det kvarstår många utmaningar för
att samhället ska bli jämställt. Mäns våld mot kvinnor
har inte minskat och arbetsmarknaden är fortfarande i
hög grad könsuppdelad. Utredningen bedömer att en
jämställdhetsmyndighet behövs samt nya mål för
jämställdhetspolitiken.
- Det är intressant att utredningen kommit fram till att en myndighet för
jämställdhet bör inrättas. För att vi ska uppnå målen och rätt användning av
resurser behövs mer styrning, struktur och kontinuitet i arbetet, säger
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Utredningen, som idag överlämnade betänkandet Mål och myndighet – en
effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 till regeringen, har
följt upp och analyserat utvecklingen för jämställdhet de senaste tio åren.
Utredningen har också analyserat hur jämställdhetpolitiken har genomförts
och lämnar förslag på hur de nuvarande målen kan utvecklas samt hur
politiken bör styras.

 - Utvecklingen går alldeles för långsamt. Vi kan se tendenser till en ökande
jämställdhetsklyfta mellan kvinnor och män med olika inkomster och
utbildningsbakgrund och mellan inrikes- och utrikesfödda kvinnor och män,
konstaterar utredare Cecilia Schelin Seidegård.
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Utredningen visar att män dominerar på de viktigaste posterna i samhället
och fortfarande arbetar en betydligt lägre andel kvinnor heltid jämfört med
män. Arbetsmarknaden är också fortfarande i hög grad könsuppdelad. Likaså
är valen till gymnasieskolan och högskolan könsbundna och pojkar presterar
sämre än flickor i skolan. Kvinnor tar ett betydligt större ansvar för det
obetalda hem- och omsorgsarbetet. Mäns våld mot kvinnor har inte minskat
och det finns stora skillnader mellan kvinnor och män när det gäller hälsa.

Samordna insatser inom jämställdhetspolitiken

Utredningens bedömning är att en jämställdhetsmyndighet ger regeringen det
stöd som krävs för att ta tillvara kunskap och resultat, stödja myndigheter,
kommuner, landsting och andra aktörer samt samordna insatser inom
jämställdhetspolitiken. Vidare föreslås att det övergripande målet för
jämställdhetspolitiken ska ligga fast. Kvinnor och män ska ha samma makt
att forma samhället och sina egna liv. Utredningen föreslår dock vissa
ändringar i jämställdhetspolitikens delmål.

Utredningen framhåller också att det finns behov av att fortsätta samordna
insatser inom jämställdhetspolitiken, inte minst i syfte att bekämpa mäns våld
mot kvinnor. Avslutningsvis visar utredningen att uppföljningen av
jämställdhetspolitiken behöver utvecklas.

Arbetet med jämställdhetsutredningen påbörjades i april 2014.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan
Jämställdhetsutredningen
Publicerad 06 oktober 2015 Uppdaterad 06 oktober 2015

Imorgon överlämnar Jämställdhetsutredningen sitt
betänkande, Mål och myndighet – en effektiv styrning
av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86, till
jämställdhetsminister Åsa Regnér vid en pressträff.
Utredningen har följt upp och analyserat utvecklingen
för jämställdhet de senaste tio åren.
Utredningen har också analyserat hur jämställdhetpolitiken har genomförts
och lämnar förslag på hur de nuvarande målen kan utvecklas samt hur
politiken bör styras.

Vid pressträffen deltar jämställdhetsminister Åsa Regnér och regeringens
särskilda utredare Cecilia Schelin Seidegård.

Tid och plats

Tid: onsdag den 7 oktober klockan 09.00

Plats: Pressrummet, Rosenbad

Pressträffen webbsänds på regeringen.se.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Socialdepartementet

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

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

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

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

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



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till Barnombudsmannen
Publicerad 03 oktober 2015 Uppdaterad 03 oktober 2015

Regeringen ger Barnombudsmannen i uppdrag att
inhämta flickors och pojkars egna erfarenheter av
ojämställdhet. Barnombudsmannen får också i uppdrag
att under 2015-2018 göra kunskapshöjande insatser för
barn och unga om sina rättigheter enligt
barnkonventionen.
- Flickor och pojkar är experter på sin egen situation och därför är det viktigt
att lyssna på deras erfarenheter och involvera dem i jämställdhetsarbetet.
Genom uppdraget till Barnombudsmannen vill regeringen öka kunskapen om
hur flickor och pojkar själva upplever ojämställdhet inom områden där
skillnader mellan könen har konstaterats, säger barnminister Åsa Regnér.

Av Barnombudsmannens uppföljningssystem Max18 framgår att det finns
skillnader mellan flickor och pojkar inom barnrättsligt viktiga områden. Vad
gäller skolresultat presterar flickor i genomsnitt bättre än pojkar. Psykisk
ohälsa är ett annat område där flickor oftare än pojkar rapporterar psykiska
och psykosomatiska besvär. Flickor skattar även i lägre grad än pojkar sin
egen hälsa som god.

Barnombudsmannen ska rapportera uppdraget till Regeringskansliet under
2016.

Regeringen ger även Barnombudsmannen i uppdrag att under 2015-2018
göra kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter enligt
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Öka barns kunskaper om sina rättigheter

Inom ramen för uppdraget ska Barnombudsmannen
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skapa en portal med information, färdiga lektionsupplägg och
lärarhandledning för att underlätta skolans undervisning om barnets
rättigheter,
sprida befintligt material om barnets rättigheter och vad de innebär i
praktiken,
i samråd med barn och unga utveckla nytt material om barnets
rättigheter och vad de innebär i praktiken,
ta fram en version anpassad för barn och unga av de kommentarer och
slutsatser som FN:s kommitté för barnets rättigheter lämnade till Sverige
2015,
informera skolhuvudmän, förskolechefer och rektorer, förskollärare i
förskola, lärare och fritidspersonal i skola och fritidshem om materialet
och hur det kan användas,
följa upp barns och ungas kunskap om sina rättigheter, och
följa upp hur materialet fungerar i undervisningen.

Uppdraget ska delredovisas årligen till Regeringskansliet och slutredovisas
senast den 1 december 2018.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Socialdepartementet

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

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

Tid: kl. 15.10
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad

Vänligen medtag presslegitimation.
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Socialdepartementet

Regeringen presenterar åtgärder
med anledning av
flyktingsituationen
Publicerad 01 oktober 2015 Uppdaterad 01 oktober 2015

Regeringen presenterar i dag, torsdagen den 1 oktober,
ett antal åtgärder med anledning av flyktingsituationen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska
på nationell nivå samordna ansvariga aktörers hantering av
flyktingsituationen

För att de aktörer som deltar i hanteringen av flyktingsituationen, såväl
statliga myndigheter som kommuner, landsting, frivilligorganisationer,
trossamfund och privata aktörer, ska kunna arbeta effektivt tillsammans
krävs en stärkt samordning. Regeringen har därför gett MSB i uppdrag att på
nationell nivå samordna ansvariga aktörers hantering av den rådande
flyktingsituationen. MSB ska ta fram nationella lägesbilder med information
om områden i behov av åtgärder som ännu inte till tillräcklig grad vidtagits.
Myndigheten ska även identifiera och rapportera övriga förhållanden som
regeringen bör ha kännedom om för att kunna bedöma behovet av åtgärder
från regeringens sida.

Regeringen ansvarar för den övergripande samordningen, prioriteringen och
inriktningen av samhällets krisberedskap. Uppdraget till MSB förändrar inte
det. Uppdraget gäller till den 31 december 2015.

Ekonomiskt stöd ges till Svenska Röda Korset i det frivilliga
arbetet att hjälpa flyktingar

Regeringen utbetalar stöd om 10 miljoner utan rekvisition till Svenska Röda
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Korset för att stärka organisationens roll och det civila samhällets hantering
av flyktingkrisen. Medlen ska användas för att bedriva, organisera och
samordna hjälpverksamhet för människor på flykt i Sverige. Medlen ska
även särskilt syfta till att stödja och ta tillvara det frivilliga engagemang som
finns i flyktingkrisen, och Svenska Röda Korset ska samverka med andra
organisationer i genomförandet.

Hur stödet har disponerats ska redovisas till Regeringskansliet före den 2 maj
2016.

Inspektionen för vård och omsorg ska stärka kapaciteten i
verksamheten med tillståndsprövning

Den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande barn som söker asyl i
Sverige är en stark bidragande orsak till att allt fler barn och unga behöver
placeras utanför hemmet. Migrationsverkets prognoser pekar på att antalet
ensamkommande barn som söker asyl inte kommer att avta. Regeringen ger
därför i uppdrag åt Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att stärka
kapaciteten i myndighetens verksamhet för att tillståndsprövningen av hem
för vård eller boende, HVB, ska ske så snabbt och effektivt som möjligt.

Regeringen kommer även inom kort i en remiss till Lagrådet föreslå
införandet av ytterligare en placeringsform kallad stödboende. Stödboendet
ska avse barn och unga mellan 16-20 år, och boendet ska kombineras med
ett individuellt anpassat stöd till den enskilde. Inriktningen är att även
stödboenden ska kräva tillstånd från IVO.

De nya bestämmelserna bedöms kunna träda i kraft under våren 2016.

Regeringen ger extra pengar till FN:s livsmedelsprogram i
Syrien

FN:s livsmedelsprogram, WFP, rapporterar om stora akuta
finansieringsbehov för att kunna säkra livsmedel till flyktingar i Syrien och
dess grannländer. Sverige är en av WFP:s största givare. Regeringen avser nu
att ge ytterligare 25 miljoner kronor i stöd till programmets Syrienrespons.

Förutom det extra stöder till WFP avser regeringen dessutom att ge 25
miljoner kronor extra till FN:s katastroffond, CERF, som snabbt kan svara på
stigande behov världen över. Fonden är ett särskilt spetsigt verktyg vad
gäller finansiering av ”bortglömda” eller kroniskt underfinansierade



humanitära kriser.

Upphandlingsmyndigheten ska ta fram vägledning i den
rådande flyktingsituationen

Enligt Migrationsverket har upphandlingar av asylboendet inte kunnat
slutföras på grund av pågående domstolsprocesser, trots att det finns ett stort
antal tomma boendeplatser. Regeringen konstaterar att det ur humana och
samhällsekonomiska aspekter finns ett behov att vägleda de myndigheter,
såväl statliga som kommunala, och andra berörda om möjligheter som
upphandlingslagstiftningen ger för att snabbt tillgodose behovet av
asylboenden.

Upphandlingsmyndigheten ges därför i uppdrag att informera och vägleda
om de rättsregler som kan aktualiseras vid upphandling som avser de
asylsökande. Myndigheten ska komplettera och konkretisera Europeiska
kommissionens meddelande om reglerna för offentlig upphandling i samband
med den aktuella flyktingkrisen som antogs den 9 september 2015.
Kommissionen menar att upphandlande myndigheter måste överväga alla
möjligheter för att avsevärt förkorta tidsfristerna och bedöma från fall till fall
vilket förfarande som ska tillämpas, för att hitta en lösning på krisen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 november 2015.



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Socialdepartementet

Pressinbjudan: Regeringen
presenterar åtgärder med
anledning av flyktingsituationen
Publicerad 01 oktober 2015 Uppdaterad 01 oktober 2015

Inrikesminister Anders Ygeman och barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér presenterar nya
förslag med anledning av flyktingsituationen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér inleder
Socialchefsdagarna
Publicerad 30 september 2015 Uppdaterad 30 september 2015

Onsdagen den 30 september inledningstalar barn-,
äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér på
Socialchefsdagarna i Norrköping.
Socialchefsdagarna, som arrangeras av Föreningen Sveriges Socialchefer, är
Sveriges största årliga socialpolitiska konferens för beslutsfattare inom
socialtjänsten och närliggande områden.

-       Socialtjänstens uppdrag kan ses som ett mått på hur landet tar sig an sitt
välfärdsuppdrag. Jag är stolt över Sverige och intentionerna i vår
socialtjänstlag där vi bland annat uttrycker mål om ekonomisk och social
trygghet, god äldreomsorg, jämlikhet i levnadsvillkor och lyfter fram ett
starkt barnperspektiv, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér.

I budgetpropositionen för år 2016 anslår regeringen bland annat en miljard
kronor till socialtjänsten, fördelat på 250 miljoner kronor årligen mellan 2016
och 2019, för att stärka och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården.
Medlen ska i huvudsak gå till ökad bemanning men även till satsningar på
kompetens och kvalitet.

-       Vi står inför stora utmaningar i den sociala barn- och ungdomsvården.
Det är viktigt att Sveriges socialchefer, som är betydelsefulla när vi tar oss an
det här arbetet, får tillfälle att mötas och diskutera frågan, säger barn-, äldre-
och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressmeddelande Seminarium
med BO om barns rättigheter
Publicerad 28 september 2015 Uppdaterad 28 september 2015

Imorgon, tisdag, arrangerar Barnombudsmannen (BO)
och Socialdepartementet ett gemensamt
frukostseminarium om könsskillnader i skolresultat och
psykisk ohälsa med utgångspunkt från en ny BO-
rapport. Barnminister Åsa Regnér och
Barnombudsmannen Fredrik Malmberg är tillgängliga
för media efter seminariet.
- Rättigheterna i barnkonventionen gäller alla barn och därför är det viktigt
att uppmärksamma och motverka de skillnader som kan finnas. Rapporten är
ett viktigt kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet för jämställdhet, säger
barnminister Åsa Regnér.

Seminariet utgår från en rapport från Barnombudsmannen baserat på
uppföljningssystemet Max 18 som är ett verktyg för kunskap om barns
levnadsvillkor. I rapporten framkommer att pojkars skolprestationer är sämre
än flickors. Den visar också att flickors självskattade psykiska hälsa är sämre
än pojkars som grupp betraktade.

Vid seminariet deltar representanter från kommuner och landsting.

Tid: Tisdag den 29 september kl 8-9.30, mediatid kl 9.30-10.

Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5

Anmälan: Görs i förväg till pressekreterare Joanna Abrahamsson,
joanna.abrahamsson@regeringskansliet.se
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Seminariet webbsänds och kommer vara tillgängligt på Barnombudsmannens
webbplats.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressmeddelande
Familjehemscentral i Sala
Publicerad 25 september 2015 Uppdaterad 28 september 2015

Imorgon, tisdag, deltar barnminister Åsa Regnér vid
invigningen i Sala av Sveriges första
familjehemscentral. Verksamheten ska stödja
familjehemsföräldrar samt skapa varaktiga träffpunkter
för familjehemmens barn och unga.
- Familjehem är en viktig pusselbit när det gäller omhändertagandet av barn
som behöver samhällets stöd. Det gäller inte minst ensamkommande
flyktingbarn. Att hitta metoder för att stötta familjehem behövs och det ska
bli spännande att följa arbetet med familjehemscentralen i Sala, säger
barnminister Åsa Regnér.

Familjevårdens Centralorganisation (FaCO) har fått medel från allmänna
Arvsfonden för att starta upp projektet Familjehemscentraler på två orter i
Sverige. Under hösten kommer även en familjecentral att öppnas i Gävle.

Familjecentralen i Sala kommer bland annat att ha ”öppen förskola”,
tematräffar och föreläsningar.

Tid och plats: Tisdag den 29 september kl 14, Lasarettsgatan 1,
Sala
 
Föranmälan görs till pressekreterare Joanna Abrahamsson
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Äldreresans turnéplan klar
Publicerad 25 september 2015 Uppdaterad 25 september 2015

Äldreminister Åsa Regnér påbörjar idag äldreresan i
Linköping, vars syfte är att diskutera framtidens
äldreomsorg med kommunerna. Övriga sju turnéstopp
under hösten 2015 och våren 2016 är nu klara.
– Det glädjer mig att förhandsintresset för äldreresan har varit stort. Jag vill
föra en dialog om framtidens äldreomsorg i hela landet. Därför är jag stolt
över att kunna presentera resterande turnéplan idag, säger Åsa Regnér,
äldreminister.

Turnéplan för äldreresan:

2015

23 oktober:                        Östersund

13 november:                     Västerås

16 december:                     Lund

2016

22 januari:                          Jönköping

26 februari:                        Göteborg

10-11 mars:                        Överkalix

5 april:                                Munkedal

Mer om äldreresan
Regeringen gav i juni 2015 Susanne Rolfner Suvanto i uppdrag att ta fram
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förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen för att säkra
utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen med betoning på
ökad jämlikhet, inflytande och valfrihet för äldre.

Syftet med äldreresan är att informera om regeringens inriktning inom
äldreområdet, få en bild av situationen inom äldreomsorgen och föra dialog
om den kommande kvalitetsplanen.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Socialdepartementet

Anna Johansson och Åsa Regnér
i möte för att stoppa missbruk av
parkeringstillstånd för
funktionshindrade
Publicerad 24 september 2015 Uppdaterad 24 september 2015

Onsdagen den 23 september bjöd infrastrukturministern
och barn-, äldre och jämställdhetsministern in berörda
organisationer för att diskutera problematiken med
missbruk och fusk av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade. De båda ministrarna delar på ansvaret
för frågan, då regelverket kring parkeringstillstånd
hamnar på Anna Johanssons bord medan Åsa Regnér
ansvarar för funktionshinderfrågor. För att ta ett
sammanhållet grepp om frågan deltog båda statsråden.
Inbjudna till mötet var både brukarorganisationer samt
representanter för den kommunala sektorn och
parkeringsbranschen, bland annat Handikappförbundet
och SKL. Också Transportstyrelsen medverkade.
– Vi hade ett bra och konstruktivt samtal med mötesdeltagarna. De
redogjorde bland annat för deras syn på hur utbrett problemet är. Det är
tydligt att missbruket av parkeringstillstånd orsakar mycket stora bekymmer i
vardagen och inskränker på självständigheten för de personer som har
godkända parkeringstillstånd. Det är naturligtvis helt oacceptabelt, säger Åsa
Regnér.

– Vi kallade till det här mötet för att få en bild av utmaningarna, men också

https://www.regeringen.se/


för att tillsammans diskutera hur vi kan sätta stopp för fusket. Många goda
förslag kom upp, bland annat såg samtliga positivt på ett nationellt register.
Utöver det föreslogs allt från ny lagstiftning till att använda ny och smart
teknik för att komma åt problemet. Nu ska vi titta vidare på förslagen och se
vad vi kan göra relativt snart, och vad som är mer långsiktigt. Givetvis
behöver även arbetet på EU-nivå fortsätta, en samsyn på området skulle
skapa bättre förutsättningar att komma åt missbruket. Något som vi också
måste diskutera mer är vad som är rätt och fel och hur vi behandlar varandra
i samhället, för oavsett hur mycket regler vi sätter upp handlar det ändå om
moral i slutändan. Att fullt friska människor tar sig rätten att utnyttja
parkeringstillstånd som är avsedda att stötta personer med funktionshinder i
vardagen är verkligen bedrövligt, säger Anna Johansson.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan för äldreresan i
Linköping
Publicerad 23 september 2015 Uppdaterad 23 september 2015

På fredag påbörjar äldreminister Åsa Regnér
Äldreresan med att besöka omsorgs- och
äldreförvaltningen i Linköping. I samband med besöket
sker en pressträff då även regeringens utredare
Susanne Rolfner Suvanto deltar. Äldrefrågorna är i
fokus vid åtta kommunbesök i hela landet under höst
och vår 2015 -2016.
– Hur våra äldre har det är en fråga som berör många. Jag vill med
Äldreresan få möjlighet att föra en dialog om framtidens äldreomsorg med
representanter för de äldre, ledning och tjänstemän i kommunerna, personal
och anhöriga. Jag ser fram emot premiären i Linköping, säger äldreminister
Åsa Regnér.

Regeringen gav i juni 2015 Susanne Rolfner Suvanto i uppdrag att ta fram
förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen för att säkra
utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen med betoning på
ökad jämlikhet, inflytande och valfrihet för äldre.

Syftet med #äldreresan är att informera om regeringens inriktning inom
äldreområdet, få en bild av situationen inom äldreomsorgen och föra dialog
om den kommande kvalitetsplanen.

Tid och plats:

Tid: Fredag den 25 september, pressträff klockan 13.15
Plats: Omsorgs- och äldreförvaltningen, Drottninggatan 16
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Ur programmet för besöket i Linköping:

Klockan 10.00 -11.50

 ÄldreministerÅsa Regnér om regeringens satsningar inom äldreområdet
Linköpings kommuns arbete och erfarenheter av förenklad handläggning
inom hemtjänst
Hur kan vård- och omsorgsbehov tillgodoses genom välfärdsteknologi?
Samverkan med regionen
Erfarenhet av funktionen Äldreombudsman

Klockan 11.50 -12.15

Möte med representanter från lokala äldreorganisationer

 Klockan 14.00 -14.45

 Besök och rundvandring på servicehuset Aspen och dess verksamheter.

 Klockan 14.45 -16.00

Dialog med personalrepresentanter som arbetar med hemtjänstinsatser
inom DAL (Demensarbetslag).



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressmeddelande möte med
Zuma
Publicerad 21 september 2015 Uppdaterad 21 september 2015

Jämställdhetsminister Åsa Regnér träffar imorgon, den
22 september, African Unions (AU) ordförande
Nkosazana Dlamini-Zuma under hennes besök i
Stockholm. Agenda för mötet är jämställdhet inklusive
sexuell och reproduktiv hälsa.
- Att AU, som är en viktig aktör och partner till EU, lyfter jämställdhet och
har kvinnors egenmakt som tema under 2015 är av stor betydelse. Jag ser
fram emot att återigen träffa Nkosazana Dlamini-Zuma och utbyta
erfarenheter och diskutera utmaningar inom det internationella
jämställdhetsarbetet, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Nkosazana Dlamini-Zuma besöker Stockholm den 20-23 september och
träffar statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Margot Wallström och
biståndsminister Isabella Lövin.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Budgetreformer för ökad jämlikhet
och jämställdhet
Publicerad 21 september 2015 Uppdaterad 21 september 2015

I dag presenteras budgetpropositionen för 2016.
Borttagande av bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,
miljardsatsning på socialtjänsten och inom hälso- och
sjukvården är några av de reformer som ska bidra till ett
mer jämlikt och jämställt samhälle. Satsningarna ingår i
den budgetöverenskommelse som regeringen slutit
med Vänsterpartiet.
En av regeringens mest prioriterade frågor är de ökande sjuktalen.

– Jag är glad att vi presenterar en budget där vi gör flera viktiga satsningar på
socialförsäkringsområdet, bland annat på att minska den ökande ohälsan
genom att ge Försäkringskassan bättre förutsättningar att göra nödvändiga
insatser i god tid. Vi är också nöjda med att vi nu slopar den bortre
tidsgränsen, som bara gjort sjuka människor fattigare, inte friskare, säger
socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Regeringen påbörjar en upprustning av den sociala barn- och
ungdomsvården och avsätter 250 miljoner kronor årligen mellan 2016 och
2019 för att stärka och utveckla socialtjänstens verksamheter.

– Som jämställdhetsminister i en feministisk regering är jag stolt över att
jämställdhetsaspekten har fått genomslag då vi har lagt budget. Det gäller till
exempel vår kunskapssatsning inom äldre- och funktionshinderomsorgen där
utbildningsinsatserna ska ha ett jämställdhetsperspektiv. En annan viktig
reform är miljardsatsningen på den sociala barn- och ungdomsvården, säger
barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
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Regeringen satsar nästan sju miljarder kronor under fyra år i hälso- och
sjukvården. Detta är utöver de satsningar på tre miljarder kronor som
presenterades i vårbudgeten. Även stödet till idrottsrörelsen höjs.

– Jag är stolt över en budget som tillför stora summor till sjukvården, satsar
på att förbättra kompetensförsörjningen och på såväl kvinnors, barns och
äldres hälsa. Vi ökar också stödet till idrottsrörelsen, för att barn ska få såväl
en meningsfull fritid som en bättre hälsa, säger folkhälso-, sjukvårds- och
idrottsminister Gabriel Wikström.

Nedan följer kortfattat om alla Socialdepartementets reformer på
respektive ministers områden:

Reformer på Annika Strandhälls områden

Borttagande av bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen
Sjukförsäkringens bortre tidsgräns, som infaller efter två och ett halvt år, tas
bort från och med den 1 februari 2016. Den har inneburit en försämrad
ekonomisk situation för många och inte haft någon positiv effekt på
sjukfrånvaron.

Höjd grundnivå i föräldrapenningen
Grundnivån i föräldrapenningens höjs från 225 kronor per dag till 250 kronor
per dag från och med den 1 januari 2016. Höjningen stärker ekonomin i
barnhushåll med låga inkomster.

Slopad jämställdhetsbonus
Jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen avskaffas då den inte haft någon
mätbar effekt. Medel för jämställdhetsbonusen dras in med start 2017.

Medel till Försäkringskassan
Försäkringskassan tillskjuts 128 miljoner kronor i höständringsbudgeten för
2015 och 250 miljoner kronor årligen från och med 2016. Resurserna ska
användas för att stärka handläggningen inom sjukförsäkringen så att
prövningar görs i rätt tid.

Medel till Finsam
De finansiella samordningsförbunden inom välfärds- och
rehabiliteringsområdet tillförs från och med 2016 ökade medel med 59
miljoner kronor per år till totalt 339 miljoner kronor för arbete med
rehabilitering och omställning.



Reformer på Åsa Regnérs områden

Kunskapssatsning inom äldre- och funktionshinderomsorgen
För en kunskapssatsning till verksamheter inom äldre- och
funktionshinderomsorgen avsätts 200 miljoner kronor 2016. Satsningen
möjliggör stöd till kommunerna att fortsätta kompetensutveckla sin personal
bland annat vad gäller fallolyckor och demensvård.

Miljardsatsning på socialtjänsten
En miljard kronor anslås till socialtjänsten, fördelat på 250 miljoner kronor
årligen mellan 2016 och 2019, för att stärka och utveckla den sociala barn-
och ungdomsvården. Medlen ska i huvudsak gå till ökad bemanning men
även till satsningar på kompetens och kvalitet.

Ökat stöd till funktionshinderrörelsen
I årets budget höjs anslaget till funktionshinderrörelsens organisationer med
6 miljoner kronor för att stärka deras arbete. 

Höjd riksnorm kompenserar borttagen fritidspeng
Regeringen avser att använda de medel (81 miljoner kronor) som är avsatta
för fritidspengen till att höja riksnormen för barn i åldrarna 7-18 år. Vidare
satsas 100 miljoner kronor för att höja riksnormen för barn.

Sommarlovsstöd för bra aktiviteter för alla barn
200 miljoner kronor per år 2016–2019 avsätts för ett statligt sommarlovsstöd
till barn i åldersgruppen 6-15 år. Pengarna betalas ut till kommuner som
erbjuder avgiftsfria aktiviteter under sommarlovet som ger stimulans och
personlig utveckling.

Reformer på Gabriel Wikströms områden

Professionsmiljarden
1 miljard kronor avsätts för att främja hälso- och sjukvårdens
kompetensförsörjning samt stimulera bättre och effektivare användning av
medarbetarnas kompetens. Detta ersätter den tidigare samordnings- och
tillgänglighetsmiljarden.

Extra resurser till sjukvården
Hälso- och sjukvården behöver stärkas långsiktigt och i budgeten finns ett
generellt tillskott om en miljard kronor för 2016, och 500 miljoner kronor
extra per år från och med 2017. Från 2017 sker denna höjning genom det
generella statsbidraget.



Validering
Socialstyrelsen får ökade resurser för validering av utländsk utbildning inom
hälso- och sjukvården. 65 miljoner kronor tillförs 2016 och 42 miljoner
kronor per år från 2017.

Insatser inom primärvården för kvinnors hälsa
130 miljoner kronor per år avsätts 2016-2019 till att förstärka primärvårdens
arbete med kvinnors hälsa. Satsningen ska särskilt fokusera på
socioekonomiskt utsatta områden.

Kostnadsfri mammografi
Kvinnor mellan 40 och 74 år erbjuds avgiftsfri mammografi från och med
2017.

Kostnadsfria preventivmedel för personer under 21 år
Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna görs kostnadsfria för
unga under 21 år från den 1 januari 2017.

Insatser för psykisk hälsa hos barn och unga
280 miljoner kronor per år tillförs 2016-2019 för arbetet med psykisk hälsa
hos barn och unga vuxna, bland annat för att stärka ungdomsmottagningarna.

Höjd åldersgräns för fri tandvård
Gränsen för avgiftsfri tandvård höjs. Idag gäller detta till och med det år man
fyller 19. Förändringen genomförs i två steg där gränsen föreslås höjas till 21
år från och med 2017. Från och med 2018 höjs gränsen till och med det året
man fyller 23.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér i möte med Jourova
om jämställdhet och utsatta EU-
medborgare
Publicerad 18 september 2015 Uppdaterad 18 september 2015

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
träffade igår Vera Jourová, EU-kommissionär för
jämställdhetsfrågor. Fokus på mötet var
jämställdhetsarbete på EU-nivå och utsatta EU-
medborgare. Den akuta flyktingsituationen och då
särskilt ensammankommande barns situation
diskuterades också.
-  För att fortsätta utvecklingen är det avgörande att EU har en långsiktig
strategi för det fortsatta arbetet med jämställdhet. Mötet med Vera Jourová
hölls i positiv och öppen anda. Jag framförde samtidigt min bestörtning över
situationen för flyktingar vid Ungerns gräns och hur barn och deras familjer
behandlas, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

 -  Det är viktigt att sätta upp mål för jämställdhetsarbetet så vi kan mäta
resultaten av vårt arbete. Vi använder i huvudsak allmänna medel och våra
investeringar måste därför ge bästa resultat, säger Vera Jourová, EU-
kommissionär för rättvise-, konsument- och jämställdhetsfrågor.

Myndigheter och organisationer om jämställdhetsarbete

I måndags besökte Åsa Regnér Bryssel och träffade bland annat Marianne
Thyssen, EU-kommissionär för socialpolitik, och talade om jämställdhet i EU
och utsatta EU-medborgare samt den akuta flyktingsituationen. Detta följdes
upp under dagens möte med Vera Jourová. Under en del av mötet deltog
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även inbjudna myndigheter och organisationer som redogjorde för hur de
arbetar med jämställdhetsintegrering.

Brev med krav på ny jämställdhetsstrategi

I juni mottog Vera Jourová, ansvarig kommissionär för jämställdhet, ett brev
från 22 medlemsländer med krav på att EU ska ta fram en ny
jämställdhetsstrategi. Initiativtagare till brevet var Sverige tillsammans med
Frankrike, Tyskland och EU:s dåvarande ordförande Lettland.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Barnministern delar ut
Säkerhetsnålen
Publicerad 16 september 2015 Uppdaterad 16 september 2015

Idag delade barnminister Åsa Regnér ut priset
Säkerhetsnålen till Elin Wernquist, generalsekreterare
på Barnrättsbyrån. Det är en nystartad
barnrättsorganisation som erbjuder enskilda barn och
ungdomar i Stockholmsområdet praktisk och juridisk
hjälp, stöd och rådgivning.
- Barn och unga har rätt att göra sin röst hörd i frågor som påverkar dem och
makthavare på alla nivåer behöver bli bättre på att tillfråga barn om deras
åsikter. Det är också viktigt att barn får hjälp att få sina rättigheter
tillgodosedda och där gör Barnrättsbyrån ett viktigt arbete. Sverige ska vara
ett av de allra bästa länderna att växa upp i. För alla barn, säger barnminister
Åsa Regnér.

Säkerhetsnålen är ett stipendium som delas ut årligen av IF skadeförsäkring
till en ung person som stöttar och hjälper andra unga i utsatta situationer.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Fokus på jämställdhet och utsatta
EU-medborgare under
Brysselbesök
Publicerad 14 september 2015 Uppdaterad 14 september 2015

På måndagen talade barn-, äldre och
jämställdhetsminister Åsa Regnér i EU-parlamentets
jämställdhetsutskott om innebörden av att Sverige har
en feministisk regering och om utvecklingen på
området. Åsa Regnér har också haft ett bilateralt möte
med EU-kommissionär Marianne Thyssen om
situationen för utsatta EU-medborgare och vikten av att
integrera jämställdhet i alla beslutsprocesser.
- Jämställdhet är en prioriterad fråga också i regeringens EU-arbete. För att
kunna arbeta strategiskt och långsiktigt är det avgörande att EU-
kommissionen presenterar en ny jämställdhetsstrategi när den nuvarande nu
löper ut. EU måste fortsätta vara en stark röst för kvinnors rättigheter, säger
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Det var ett av budskapen när Åsa Regnér talade i jämställdhetsutskottet
(FEMM) i Europaparlamentet. Hon berättade också om vad det innebär att
Sverige har en feministisk regering, om hur jämställdhet har utvecklats i
Sverige och vad som är aktuellt på området.

Åsa Regnér hade också ett bilateralt möte med Marianne Thyssen, EU-
kommissionär för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på
arbetsmarknaden. Mötet hade fokus på utsatta EU-medborgare och
jämställdhetsintegrering.

https://www.regeringen.se/


Från den svenska delegationen deltog:

Åsa Regnér, barn-, äldre och jämställdhetsminister
Pernilla Baralt, statssekreterare 
Niclas Jacobson, chef för enheten för EU- och internationell samordning
Berit Jernberg, politiskt sakkunnig



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Miljardsatsning på den sociala
barn- och ungdomsvården
Publicerad 14 september 2015 Uppdaterad 14 september 2015

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen, efter
överenskommelse med Vänsterpartiet, att 250 miljoner
kronor avsätts årligen mellan 2016 och 2019 för att
stärka och utveckla Socialtjänstens verksamheter.
Medlen ska i huvudsak gå till ökad bemanning men
även till satsningar på kompetens och kvalitet.
- Den sociala barn- och ungdomsvården har ett viktigt uppdrag att ge stöd till
utsatta barn och ungdomar. Verksamheterna står inför stora utmaningar och
det pågår utvecklingsarbete på lokal, regional och nationell nivå men det
finns brister. Med den här satsningen vill regeringen och Vänsterpartiet
vända utvecklingen och förbättra förutsättningarna för socialtjänsten att göra
ett bra arbete, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér som
är ansvarig minister för socialtjänsten.

Förslaget innebär att 250 miljoner kronor avsätts årligen 2016-2019 för att
förbättra förutsättningarna för socialtjänstens arbete i den sociala barn- och
ungdomsvården.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Presmeddelande Nyckelpersoner
möttes
Publicerad 11 september 2015 Uppdaterad 11 september 2015

På dagens konferens på Nalen i Stockholm om utsatta
EU-medborgare samlades svenska idéburna
organisationer, representanter från näringsliv och
kommuner samt politiker från Sverige, Rumänien och
Bulgarien. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér välkomnar de konstruktiva samtalen. I samband
med konferensen hölls en pressträff som webbsändes
och är tillgänglig nedan.
- Detta är ytterligare ett viktigt steg i regeringens arbete för att långsiktigt
kunna bygga en bättre situtation för utsatta människor i Rumänien och
Bulgarien, säger Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

- Jag är glad över den samarbetsvilja och engagemang som de idéburna
organisationerna visar och det har varit många givande diskussioner idag,
säger Martin Valfridsson, Regeringens nationella samordnare för utsatta EU-
medborgare.

Från Rumänien deltog Ciprian Necula, statssekreterare vid Ministeriet för
EU-fonder med bakgrund inom romers rättighetsfrågor. Svenska idéburna
organisationer samt representanter från kommuner och näringsliv deltog
också vid konferensen.

Frågor som diskuterades under konferensen:

Hur stötta utsatta för långsiktig förändring?
Hur kan idéburna organisationer samverka?
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Hur kan näringslivet involveras?



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressmeddelande inför
Brysselresa
Publicerad 10 september 2015 Uppdaterad 10 september 2015

Måndag den 14 september besöker barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér Bryssel där hon
bland annat ska ha möte med EU-kommissionär
Marianne Thyssen med fokus på utsatta EU-
medborgare och jämställdhetsintegrering. Åsa Regnér
kommer också tala i jämställdhetsutskottet i
Europaparlamentet samt träffa svenska EU-
parlamentariker.
Program i Bryssel den 14 september

15.00
Anförande i jämställdhetsutskottet (FEMM) i Europarlamentet
Fokus på innebörden av feministisk regering, hur utvecklingen av
jämställdhet ser ut i Sverige och vad som är aktuellt på området.

17.30
Möte med Marianne Thyssen, EU-kommissionär för sysselsättning,
socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden
Fokus utsatta EU-medborgare och jämställdhetsintegrering. 

Åsa Regnér kommer även ha bilaterala möten med de svenska EU-
parlamentarikerna Soraya Post och Marita Ulvskog.

För intervjuer kontakta pressekreterare Joanna Abrahamsson.

Från den svenska delegationen deltar:
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Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister 
Pernilla Baralt, statssekreterare
Niclas Jacobson, chef för enheten för EU- och internationell samordning
Berit Jernberg, politiskt sakkunnig

Från EU-representationen:
Wivi-Anne Hult, socialråd
Åsa Webber, ambassadör



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Två regeringsbeslut förebyggande
arbete mot våld
Publicerad 10 september 2015 Uppdaterad 10 september 2015

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (Mucf) i uppdrag att främja
användningen av effektiva våldsförebyggande program
för att motverka mäns våld mot kvinnor. Socialstyrelsen
får använda utvecklingsmedel för att ta fram en
webbaserad basutbildning inom området våld i nära
relationer för kompetensutveckling i kommuner. Detta
sker i samverkan med länsstyrelserna och Nationellt
centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet.
- För att vi ska uppnå det jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot
kvinnor ska upphöra behöver vi lägga större fokus vid det förebyggande
arbetet. Det är en viktig del av Regeringens nationella strategi mot mäns våld
mot kvinnor, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) i
uppdrag att aktivt främja användningen av effektiva våldsförebyggande
program i kommuner och andra organisationer inom det civila samhället. Det
är en fortsättning på det tidigare uppdraget om jämställdhet. Myndigeten ska
även följa, dokumentera och sprida erfarenheterna av det arbete som
genomförs.

Mucf ska följa resultaten av den utvärdering av det våldsförebyggande
programmet Mentors In Violence Prevention som Statens skolverk fått
regeringens uppdrag att genomföra. Myndigheten ska även samråda med
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Linköpings Universitet
(Nationellt kunskapscentrum – Barnafrid) samt relevanta organisationer
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inom det civila samhället.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast i februari 2017.

Kompetensutbildning för våld i nära relationer

Socialstyrelsen får använda 1 miljon kronor av utvecklingsmedel för att, i
samverkan med länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
vid Uppsala universitet, ta fram en webbaserad basutbildning inom området
våld i nära relationer till stöd för kommunernas kompetensutveckling.

Basutbildningens syfte är att höja kunskapsnivån i kommunerna och stärka
personal som möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära rela‐
tioner.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér träffade Bulgariens
ansvariga minister för socialpolitik
Publicerad 09 september 2015 Uppdaterad 09 september 2015

Idag, den 9 september, mötte Åsa Regnér, barn, äldre
och jämställdhetsminister sin bulgariske motsvarighet
Ivailo Kalfin, vice premiärminister och ansvarig minister
för arbetsmarknad och socialpolitik för att diskutera
sociala frågor med fokus på utsatta EU-medborgare.
Ministrarna uttryckte vilja att stärka det bilaterala samarbetet på området
socialpolitik, genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte, för att förbättra livet
för medborgarna i de båda länderna. Det föreslagna samarbetet ska ha ett
särskilt jämställdhetsfokus och riktas mot de mest utsatta, såsom barn från
fattiga familjer, personer med funktionsnedsättning samt kvinnor och flickor
som riskerar att bli utsatta för våld.

Tjänstemän från respektive departement kommer att påbörja arbetet med en
gemensam deklaration i syfte att hitta specifika samarbetsområden och
målgrupper. Målet är att etablera ett långsiktigt samarbete, men att samtidigt
uppnå kortsiktiga resultat för att förbättra livet för de mest utsatta.

Kalfin bjöd även in Regnér att besöka Bulgarien.  Inför detta kommer
statssekreterare Pernilla Baralt besöka Sofia före årsskiftet.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Inbjudan pressträff Nalen
Publicerad 09 september 2015 Uppdaterad 09 september 2015

Fredag den 11 september hålls en konferens på Nalen
med Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér och regeringens nationella samordnare Martin
Valfridsson. Syftet med konferensen är att främja
samverkan mellan svenska idéburna organisationer
som arbetar med utsatta EU-medborgare i Bulgarien
och Rumänien. I samband med konferensen sker en
pressträff klockan 08.30 då även Ciprian Necula,
statssekreterare vid Ministeriet för EU-fonder,
Rumänien, deltar.

Tid och plats:

Tid: Klockan 08.30
Plats: Nalen, Ceders Salong, Regeringsgatan 74, Stockholm

Pressträffen kommer att webbsändas och konferensen sänds i SVT Forum.

För anmälan, kontakta pressekreterare Joanna Abrahamsson.

Frågor som kommer att diskuteras under konferensen:

Hur stötta utsatta för långsiktig förändring? 
Hur används EU-fonder för romsk inkludering? Hur kan idéburna
organisationer samverka?

Näringsliv och svenska kommuner är också representerade på konferensen.

Programmet för konferensen finns på Nationella Samordnarens hemsida:

https://www.regeringen.se/


http://www.sou.gov.se/utsatta-eu-medborgare/aktuellt



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressmeddelande
anhörigkonferensen
Publicerad 04 september 2015 Uppdaterad 04 september 2015

Idag talar äldreminister Åsa Regnér vid den
internationella anhörigkonferensen som pågår i
Göteborg den 3-6 september.
- Den informella anhörigomsorgen är en jämställdhetsfråga. Det är fler
kvinnor än män som ger omsorg och kvinnor upplever i högre grad än män
att deras livskvalitet påverkas negativt. Ett gott stöd till anhöriga är därför
viktigt för att undvika negativa konsekvenser för både individen och för
samhället, säger äldreminister Åsa Regnér.

Den internationella anhörigkonferensen anordnas för sjätte året och samlar
omkring 500 deltagare, varav närmare hälften är internationella gäster från
22 länder.

Drottning Silvia deltar också vid seminariet som talare.

Tid och plats: 
Tid: Åsa Regnér talar klockan 11.15
Plats: Gothia Towers, Göteborg

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen gör kunskapssatsning
inom äldre- och
funktionshindersomsorgen
Publicerad 03 september 2015 Uppdaterad 03 september 2015

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen att
200 miljoner kronor avsätts för en kunskapssatsning till
verksamheter inom äldre- och
funktionshindersomsorgen. Satsningen möjliggör stöd
till kommunerna att fortsätta kompetensutveckla sin
baspersonal inom dessa områden. Samtliga insatser
ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse
mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.
Den nya kunskapssatsningen, som är en ettårig insats, är en del av ett större
paket för bland annat ökad kvalitet inom äldreomsorgen.

 - För att alla äldre kvinnor och män och personer med funktionsnedsättning
ska få det stöd och den omsorg de behöver är personalens kompetens,
utbildning och erfarenhet avgörande.

Vården och omsorgen uppvisar idag oskäliga skillnader i tillgång för kvinnor
och män. Därför är det viktigt att insatserna har ett jämställdhetsperspektiv.
Satsningen är en överenskommelse med Vänsterpartiet, säger barn-, äldre-
och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Satsningen ska underlätta för kommunerna att erbjuda riktad
kompetensutveckling för den personal som ger stöd till personer med
funktionsnedsättning. Bland annat vill regeringen bidra till att ny nationell
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utbildning för baspersonal inom funktionshinderområdet utvecklas.

Satsningen möjliggör för utvecklingsinsatser att långsiktigt minska
kunskapsluckor inom bland annat fallförebyggande arbete och insatser inom
demensområdet.

Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen tas fram

Regeringen har utsett en särskild utredare som ska ta fram en nationell
kvalitetsplan för äldreomsorgen. Uppdraget startade i september och ska
presenteras senast den 31 mars 2017.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér talar på
äldrekonferens
Publicerad 01 september 2015 Uppdaterad 01 september 2015

Äldreminister Åsa Regnér är imorgon, onsdag den 2
september, inledningstalare på konferens om äldre och
rehabilitering som arrangeras av Sveriges Kommuner
och Landsting.
-  Att vi lever längre är en glädjande utveckling men det ställer samtidigt
krav på välfärdens organisation och resursfördelning. För att kvinnor och
män ska behålla sin hälsa behövs ett förebyggande och rehabiliterande
arbetssätt. Det gynnar både den enskilde och är en effektiv användning av
våra resurser, säger äldreminister Åsa Regnér.

Konferensen ”Man vill ju klara sig själv” riktar sig till ledande politiker och
tjänstemän samt utvecklingsledare i kommuner och landsting.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Gabriel Wikström till Livsplats
Sverige och Region Halland
Publicerad 25 augusti 2015 Uppdaterad 25 augusti 2015

Onsdag den 26 augusti besöker folkhälso-, sjukvårds-
och idrottsminister Gabriel Wikström region Halland.
Besöket är en del av sjukvårdsdialogen som pågår
under året. Tidigare på dagen talar Gabriel Wikström på
Livsplats Varberg.
Under 2015 besöker Gabriel Wikström ledningarna för samtliga av Sveriges
landsting och regioner. På agendan står samtal om flera av de utmaningar
som vården står inför i hela landet, men också en presentation av läget i
hälso- och sjukvården i region Halland.

Tidigare på dagen talar sjukvårdsministern på Livsplats Sverige om
regeringens arbete för jämlikhet och hälsa. Sjukvårdsministern besöker också
Nyhems Vårdcentral i Halmstad.

Program:

10:00 – 10:45  Tal på konferensen Livsplats Sverige

11:30 – 13:00   Sjukvårdsdialog med Region Halland

14:00 – 15:30    Besök Nyhems vårdcentral

Adress: Långgatan 32, 302 49 Halmstad 

Media är välkomna under besöket på Nyhems Vårdcentral. Anmälan sker till
Helena Paues.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér talar om jämställdhet i
Halland
Publicerad 25 augusti 2015 Uppdaterad 25 augusti 2015

Jämställdhetsminister Åsa Regnér besöker imorgon,
onsdag den 26 augusti, Halland efter en inbjudan av
landshövding, och tidigare S-minister, Lena
Sommestad. Ministern kommer bland att tala vid ett
seminiarum om jämställdhet ur ett livscykelperspektiv
på länsstyrelsen samt besöka ett kriscentrum som
arbetar mot våld i nära relationer.
- En målsättning för regeringens jämställdhetspolitik är att kvinnor och män
ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete
som ger ekonomisk självständighet livet ut. Allt hänger ihop, ojämställdhet i
skolan får konsekvenser för yrkeslivet och den framtida pensionen, säger
barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

 Länsstyrelsen i Halland arrangerar ett seminarium för personer som arbetar
aktivt med jämställdhetsfrågor i länet på myndigheter, inom politiken och
frivilligsektorn. Åsa Regnér talar om hur regeringen driver
jämställdhetsarbetet samt deltar i en paneldiskussion om ojämställdhetens
konsekvenser från skolan genom arbetslivet till pensionen.

Åsa Regnér besöker även Kriscentrum i Halland som arbetar samlat mot våld
i nära relationer, med barn och vuxna som utsatts för våld samt med
våldsutövare.

För intervjuer kontakta pressekreterare Joanna Abrahamsson.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Besöker socialtjänsten i Motala
Publicerad 19 augusti 2015 Uppdaterad 19 augusti 2015

Idag besöker barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér socialtjänsten i Motala med fokus på
situationen för utsatta EU-medborgare i kommunen.
Vid besöket kommer Åsa Regnér att ta del av kommunens arbete med att
hantera frågor som rör utsatta EU-medborgare som bor i Motala. Två av
kommunens socialsekreterare, som arbetar särskilt med barnperspektivet,
deltar vid mötet.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér kommer även att delta
vid S-kvinnors medlemsmöte samt vid SSU Linköpings medlemsmöte.

För mer information om besöket och intervjuförfrågningar kontakta
pressekreterare Joanna Abrahamsson.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Äldreministern på turné i Sverige
Publicerad 06 augusti 2015 Uppdaterad 06 augusti 2015

Under det kommande halvåret kommer äldreminister
Åsa Regnér åka på turnén Äldreresan för att besöka ett
antal kommuner och uppmärksamma frågor som rör
äldreområdet.
– Hur våra äldre har det är en fråga som berör många. Jag vill med
äldreresan få möjlighet att föra en dialog om framtidens äldreomsorg med
representanter för de äldre, ledning och tjänstemän i kommunerna, personal
och anhöriga, säger äldreminister Åsa Regnér.

Äldreresan sträcker sig över närmare åtta kommunbesök i hela landet under
höst och vår 2015–2016. Premiär blir i Linköping den 25 september.

Äldreomsorgen är central i den svenska välfärden. Regeringen gav i juni
2015 Susanne Rolfner Suvanto i uppdrag att ta fram förslag till en nationell
kvalitetsplan för äldreomsorgen för att säkra utvecklingen av god kvalitet i
den framtida äldreomsorgen med betoning på ökad jämlikhet, inflytande och
valfrihet för äldre.

Syftet med #äldreresan är att informera om regeringens inriktning inom
äldreområdet, få en bild av situationen inom äldreomsorgen och föra dialog
om den kommande kvalitetsplanen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhet diskuteras på
informellt EU-möte
Publicerad 16 juli 2015 Uppdaterad 16 juli 2015

Fredagen den 17 juli deltar jämställdhetsminister Åsa
Regnér på det informella ministerrådsmötet för
sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt
konsumentfrågor (EPSCO) för att diskutera jämställdhet
på arbetsmarknaden.
Rådskonstellationen EPSCO ses vanligtvis fyra gånger per år och detta är
första gången som jämställdhetsfrågor står i fokus.

– Detta är ett viktigt forum att lyfta jämställdhet i. Jag kommer bland annat
att ta upp behovet av en ny jämställdhetsstrategi i EU, män och jämställdhet
och hur en moderniserad EU-lagstiftning kring föräldraförsäkringen kan
bidra till en mer jämställd arbetsmarknad, säger jämställdhetsminister Åsa
Regnér.

Sverige var även en av initiativtagarna till ett gemensamt brev till
Kommissionen om behovet av en ny jämställdhetsstrategi i EU och hittills
har 21 medlemsländer anslutit sig till brevet.

Luxemburg står som värd för det informella ministermötet som arrangeras
den 16-17 juli. Mötet den 17 juli där jämställdhetsminister Åsa Regnér deltar
kommer att inriktas på möjligheterna för kvinnor och män att förena
arbetsliv och privatliv.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Översyn av tvångsvård
Publicerad 26 juni 2015 Uppdaterad 26 juni 2015

I dag har barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér mottagit betänkandet Barns och ungas rätt vid
tvångsvård, förslag till ny LVU (SOU 2015:71). Syftet
med översynsarbetet som ligger till grund för förslagen
har varit att stärka barns rätt och rättssäkerheten i
samband med tvångsvård för barn och unga.
I betänkandet föreslås att nuvarande LVU (lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga) ska upphöra och ersättas av en ny lag. Den
nya lagen ska innehålla tydliga bestämmelser om kvalitetskrav i vården och
om barns grundläggande rättigheter i samband med tvångsvård.

Tvångsvården ska vara trygg och säker, ändamålsenlig och präglas av
kontinuitet. Den ska ges med omtanke, bygga på respekt och helhetssyn. Ett
barn som vårdas utanför det egna hemmet ska ha rätt till samhörighet med
anhöriga och närstående, exempelvis syskon, och kontakt med hemmiljön.
Han eller hon ska ges möjlighet till en fritid som är anpassad efter ålder och
intresse.

 - Det är hög tid att tvångsvården för barn och unga reformeras, säger Håkan
Ceder, särskild utredare. Lagen ska vara det yttersta skyddsnätet för barn i
mycket utsatta situationer. Beslut om tvångsvård är bland det mest
ingripande som kan ske i en familj, så kraven på rättssäkerhet måste vara
höga.

I betänkandet lämnas bl.a. följande förslag:

- Det ska säkerställas att barn och unga som blir aktuella för placering
utanför hemmet ska få sina ofta eftersatta hälsobehov tillgodosedda. Barnen
ska på begäran av socialtjänsten ha rätt att få en hälsoundersökning utförd.

https://www.regeringen.se/


Landstingen ska ha en skyldighet att utföra undersökningen.

-  Socialtjänsten ska ges skyldighet att aktivt erbjuda stöd till föräldrar vars
barn omhändertas för vård. Stödet ska göra föräldrarna delaktiga i vården
och bidra till att deras föräldraförmåga utvecklas.

- Vård på grund av brister i hemmiljön ska inte kunna avslutas om det strider
mot barnets bästa. Skälen för att genomföra en vårdnadsöverflyttning ska
förtydligas i lagen.

-  Ett barn som har fyllt 16 år ska ha rätt till en placering utanför hemmet
även om föräldern motsätter sig det. Förutsättningen är att en sådan
placering av socialnämnden bedöms som lämplig och barnet begär det.

-  Möjligheterna till s.k. avskiljning vid de särskilda ungdomshemmen ska
begränsas kraftigt.

-  Stödet till unga som lämnar tvångsvården för ett vuxenliv ska förbättras
genom tydligare lagstiftning och statligt finansierat utvecklingsarbete.

För att öka rättssäkerheten föreslås att samtliga tvångsåtgärder vid de
särskilda ungdomshemmen ska kunna överklagas. Det ska också ställas
särskilda lämplighetskrav på offentliga biträden som företräder ett barn i ett
mål om vård. Dessutom ska både barn och föräldrar ha rätt till offentligt
biträde i mål om begränsningar av umgänge.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

 



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Åsa Regnér tar
emot betänkandet Barns och
ungas rätt vid tvångsvård
Publicerad 25 juni 2015 Uppdaterad 25 juni 2015

Barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér tar
imorgon fredag emot betänkandet Barns och ungas rätt
vid tvångsvård. Vid en pressträff klockan 11.15
presenterar utredaren Håkan Ceder förslag till ny LVU
(SOU 2015:17). Syftet med översynsarbetet som ligger
till grund för förslagen har varit att stärka barns rätt och
rättssäkerheten i samband med tvångsvård för barn och
unga.
Tid och plats:

Tid: fredag den 26 juni klockan 11.15
Plats: pressrummet, Rosenbad

Presslegitimation krävs.

Pressträffen webbsänds via regeringen.se.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringens satsningar på ökad
kvalitet i äldreomsorgen
Publicerad 25 juni 2015 Uppdaterad 25 juni 2015

Regeringen har utsett Susanne Rolfner Suvanto till
särskild utredare för att ta fram ett förslag till en nationell
kvalitetsplan för äldreomsorgen. Socialstyrelsen får
också i uppdrag att fördela medel och följa upp
satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen,
en satsning som är en överenskommelse mellan
regeringen och Vänsterpartiet.
- Den demografiska utvecklingen förändrar vårt samhälle och vi får en
ökande andel äldre i befolkningen. Det innebär att vi behöver se över
arbetsformer och organisation för att säkra utvecklingen av god kvalitet i den
framtida äldreomsorgen. De åtgärder som föreslås i Kvalitetsplanen ska leda
till att vi klarar viktiga framtida utmaningar inom äldreomsorgen, säger barn-,
äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Uppdraget ska presenteras senast den 31 mars 2017.

Utredaren ska föreslå åtgärder för:

1 Högre kvalitet och ökad effektivitet,

2 Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser,

3 Tryggad personalförsörjning,

4 Översyn av särskilda boendeformer,

5 Flexibla former för beslut om äldreomsorg, samt
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6 Användning av välfärdsteknologi

Utredaren har bakgrund inom äldreomsorgen

Regeringen har utsett Susanne Rolfner Suvanto, legitimerad sjuksköterska
och fil. mag. i pedagogik, till särskild utredare för kvalitetsplanen. Hon har
en bakgrund som politiskt sakkunnig på Socialdepartementet och riksdagen,
utredare på Socialstyrelsen och SKL.

Hon har även arbetat kliniskt som sjuksköterska och chef inom psykiatrisk
vård och inom äldreomsorgen. De senaste åren har hon engagerat sig inom
området äldres psykiska ohälsa, föreläst samt skrivit flera artiklar, böcker
och rapporter om äldre och psykisk ohälsa.

Socialstyrelsen ska fördela medel till ökad bemanning

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel, administrera och
löpande följa upp den tillfälliga satsningen på ökad bemanning inom
äldreomsorgen under åren 2015-2018.

Regeringen prioriterar en utökad bemanning i äldreomsorgen för att skapa
ökad trygghet och kvalitet för den enskilde inom äldreomsorgen. En stärkt
bemanning kan skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den
enskilde. Satsningen kan också ge större möjligheter för personalen att
utveckla verksamheten.

Under 2015 satsas 1 miljard kronor på en ökad bemanning under
äldreomsorgen. För 2016 till 2018 avser regeringen avsätta 2 miljarder per år
för detta ändamål. Satsningen är en överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet

 

 



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Regeringens
satsningar för ökad kvalitet inom
äldreomsorgen
Publicerad 25 juni 2015 Uppdaterad 25 juni 2015

Regeringen har idag utsett en särskild utredare som ska
ta fram förslag för en nationell kvalitetsplan för
äldreomsorgen. Vid en pressträff presenterar
äldreminister Åsa Regnér utredaren och
utredningsuppdraget. Vidare redovisas regeringens
uppdrag till Socialstyrelsen om fördelning av resurser
för ökad bemanning inom äldreomsorgen.
Tid och plats:

Tid: torsdag den 25 juni klockan 12.45 
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Presslegitimation krävs.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Socialdepartementet

Att bekämpa utsatthet och tiggeri -
ingen ska behöva tigga
Publicerad 24 juni 2015 Uppdaterad 24 juni 2015

Regeringen presenterar idag ett åtgärdspaket för utsatta
EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.
Insatserna syftar till att bekämpa utsatthet och tiggeri,
med det långsiktiga målet att ingen ska behöva tigga i
Sverige. Åtgärdspaketet innehåller insatser för ökad
samverkan inom EU och med Rumänien och Bulgarien,
tydligare regler i Sverige och nära samarbete med
civilsamhällesorganisationer.
– Regeringen presenterar idag ett första paket med insatser för utsatta EU-
medborgare i Sverige. Det är ett steg på vägen för att minska utsatthet och
tiggeri. Målet är att ingen ska behöva tigga säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Tre reformområden:

Ökad samverkan inom EU, särskilt med Rumänien och Bulgarien.
Tydligare regler i Sverige
Nära samarbete med civilsamhällesorganisationer.

Viktiga åtgärder i paketet:

Inom ramen för samarbetsavtalet med Rumänien fortsätta arbetet med
välfärdsutveckling, barns rättigheter och jämställdhet.
Aktivt arbeta med frågan gentemot EU-kommissionen och driva på EU:s
arbete med romsk inkludering.

https://www.regeringen.se/


Stöd till Rumänien via sammanhållningsfonden, socialfonden och
regionala utvecklingsfonden.
Regeringsuppdrag till Polisen om att föreslå åtgärder för att stoppa våld
mot utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Uppdraget ska
redovisas senast den 30 november.
Tilläggsdirektiv till människohandelsutredningen om det straffrättsliga
skyddet mot exploatering av utsatta personer som kommit till Sverige.
Bättre hantering av olovliga bosättningar på allmän och privat mark. En
utredare  ska analysera hur markägares möjligheter att få hjälp med
åtgärder vid otillåtna bosättningar kan förbättras.
Bättre samarbete och återkommande möten med de
civilsamhällesorganisationer som arbetar med utsatta EU-medborgare.

Vid dagens pressträff deltog barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Socialdepartementet

Pressinbjudan:
Publicerad 23 juni 2015 Uppdaterad 24 juni 2015

Regeringen presenterar åtgärdspaket för utsatta EU-
medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Barn-, äldre-
och jämställdhetsminister Åsa Regnér, justitieminister
Morgan Johansson och kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke bjuder in till gemensam pressträff.
Tid och plats:

Tid: onsdag 24 juni kl 10.00 
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Presslegitimation krävs.

Välkomna!
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringsuppdrag barns
rättigheter
Publicerad 17 juni 2015 Uppdaterad 17 juni 2015

Länsstyrelsen i Stockholm får i uppdrag av regeringen
att göra en nationell kartläggning av barn som utsatts
eller misstänks ha utsatts för människohandel.
Regeringen ger också uppdrag till Linköpings
universitet att samla och sprida kunskap om våld och
andra övergrepp mot barn.
- Barn har rätt till en uppväxt som är fri från våld och andra övergrepp. Detta
är två viktiga steg för att ytterligare stärka barnets rättigheter, säger
barnminister Åsa Regnér.

Länsstyrelsen i Stockholm ska genomföra en nationell kartläggning av barn
som utsatts eller misstänks ha utsatts för människohandel
ellermänniskohandelsliknande brott. Uppdraget ska utgå från de rättigheter
som dessa barn i utsatta situationer har och det offentligas ansvar att
tillgodose och säkerställa dessa rättigheter. Eventuella skillnader mellan
flickor och pojkar ska också belysas och analyseras.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Inspektionen för vård och omsorg,
Migrationsverket, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens
institutionsstyrelse, Sveriges kommuner och landsting samt
Åklagarmyndigheten. Samråd ska även ske med Martin Valfridsson, nationell
samordnare för utsatta EES-medborgare.

Länsstyrelsen i Stockholm ska lämna en slutrapport av uppdrag till
Regeringskansliet senast den 10 december 2015.

Ökad kunskap om våld och övergrepp mot barn
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I augusti 2014 gav regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen att göra en
utlysning bland statliga universitet och högskolor i Sverige samt föreslå vilket
lärosäte som bör få i uppdrag att vara ett nationellt centrum för kunskap om
våld och andra övergrepp mot barn. Socialstyrelsens förslag, efter utlysning
och bedömningsprocess, är Linköpings universitet.

Regeringen delar Socialstyrelsens bedömning och ger Linköpings universitet
i uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot
barn. Universitetet ska lämna en särskild redovisning årligen senast den 1
mars till Regeringskansliet.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

PRO:s kongress
Publicerad 12 juni 2015 Uppdaterad 12 juni 2015

Idag klockan 13.30 talar äldreminister Åsa Regnér vid
PROs kongress i Stockholm. Kongressen pågår 12-14
juni.
-  Det är roligt att besöka kongressen hos en riktig folkrörelse. De 243
motioner som kommit in visar på en stor spännvidd från sjukvård och
äldreomsorg till den digitala klyftan. PRO är ett bra exempel på en vital
organisation med aktiva medlemmar som vill och kan förändra samhället,
säger äldreminister Åsa Regnér.

Statsminister Stefan Löfven talar på söndag den 14 juni klockan 13.30.
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Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

HeForShe lanseras i Sverige (Ny
version)
Publicerad 11 juni 2015 Uppdaterad 16 juni 2015

Torsdag den 18 juni är det nationell lansering av FN-
projektet HeForShe. I samband med lanseringen bjuder
statsminister Stefan Löfven in till seminarium på temat
"Vilket ansvar har män för ökad jämställdhet mellan
kvinnor och män?"
Detta diskuterar ledande företrädare från FN, näringsliv,
fackföreningsrörelse, civilsamhälle samt ansvariga ministrar.

De medverkande i lanseringen är bland andra: statsminister Stefan Löfven,
ordförande för UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka, barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér och doktor Denis Mukwege.

Media är välkomna på seminariet. Tid för media efter seminariet.

Tid: 18 juni kl. 10.30-12.00. 
Plats: Rosenbads Konferenscenter.

Inpassering för media via Kopparporten Rosenbad kl. 09.30-10.10. Medtag
presslegitimation. Anmälan krävs till Anne Ekberg.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Grefves kommunbesök i Sjöbo
Publicerad 09 juni 2015 Uppdaterad 09 juni 2015

Idag, den 9 juni, besöker Cecilia Grefve, regeringens
nationella samordnare för den sociala barn- och
ungdomsvården, Sjöbo kommun. Genom att föra en
dialog med företrädare för 51 kommuner är syftet att
driva på utvecklingen till en socialtjänst med god kvalitet
så att barn och unga får det stöd och den hjälp de
behöver. Media bjuds in till en pressträff klockan 12 i
kommunhuset.
- Vi vet att det finns stora utmaningar, att barn och unga inte alltid får det
stöd och den hjälp som de behöver. Det är allvarligt och behöver åtgärdas.
Barn och unga ska tas på allvar och deras synpunkter är avgörande för
socialtjänstens arbete. Vi vet också att det är mycket som fungerar. Detta
behöver vi också lyfta fram och lära oss av, säger Cecilia Grefve,
regeringens nationella samordnare.

Tid och plats för pressträff

Tid: klockan 12.00 den 9 juni

Plats: Kommunhuset, Gamla torg 10, Sjöbo

Kontaktperson på Sjöbo kommun: Marie Nordgren

0416-272 28

Lyfta fram goda exempel

Cecilia Grefve ska besöka minst 51 kommuner vid två tillfällen fram till april
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2017.

Besöken syftar även till att diskutera förutsättningarna för att bedriva en
social barn- och ungdomsvård, lyfta fram goda exempel men även undersöka
om det nationella stödet är ändamålsenligt utformat. Vid det första
kommunbesöket rekommenderas kommunen att ta fram en handlingsplan för
hur de ska förbättra den sociala barn- och ungdomsvården.

Planen följs sedan upp vid det andra besöket. Arbetet bedrivs i bred
delaktighet med andra så som barnrättsorganisationer, SKL, myndigheter,
forskare och olika fackliga organisationer.

Den nationella samordnarens uppdrag

Uppdraget som nationell samordnare för den sociala barn- och
ungdomsvården är av utforskande karaktär och samordnaren ska rapportera
till barn-, äldre och jämställdhetsministern var tredje månad. Cecilia Grefve
ska i en slutrapport våren 2017 summera hur socialtjänsten kan fungera på
bästa sätt på kommunal, regional och nationell nivå.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag till nationell strategi mäns
våld
Publicerad 08 juni 2015 Uppdaterad 08 juni 2015

Jämställdhetsminister Åsa Regnér mottog idag en
utredning med förslag på nationell strategi mot mäns
våld mot kvinnor. En av slutsatserna är att det behövs
mer fokus på våldsförebyggande insatser och i det
arbetet måste pojkar och män involveras mer.
-  Jag är glad att ta emot det här betänkandet. Det är en av flera utredningar
under året som ska leda mot bättre styrning av jämställdhetspolitiken. Det är
dags att lyfta pojkar och män i det strategiska arbetet för att minska mäns
våld mot kvinnor, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Utredningen, som Juno Blom är ansvarig för, har haft till uppdrag att föreslå
en samlad nationell strategi, med mål på kort och lång sikt, för att nå det
jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtyck omfattas också av uppdraget.

I uppdraget ingick även att utvärdera och bedöma de insatser som regeringen
har genomfört under åren 2010-2014 för att bekämpa mäns våld mot
kvinnor.

Slutsatser i utredningen
Utredningen lyfter fram att det råder stora lokala och regionala skillnader när
det gäller arbetet mot mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och
förtryck i olika myndigheter, exempelvis polisen och socialtjänsten, vilket
innebär en fara för rättssäkerheten. Det brister också ofta i strategisk
styrning, saknas långsiktiga insatser och utvärderingar. 

En annan slutsats i utredningen är att mer fokus behöver läggas på våldets
orsaker och förebyggande åtgärder. I det arbetet måste fler aktörer,
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exempelvis förskola och skola, delta aktivt i större utsträckning än tidigare.
Att involvera pojkar och män i det främjande och förebyggande arbetet är
också nödvändigt för att uppnå resultat.

Förslag till åtta målområden

Den strategi som utredningen föreslår består av åtta långsiktiga mål och inom
varje målområde finns ett antal prioriterade delmål.

1. Nationell styrning, organisering och struktur
2. Kunskap, kompetens och forskning
3. Våldsförebyggande arbete
4. Rättsväsendet
5. Våldsutsatta flickor och unga kvinnor
6. Våldsutsatta kvinnor
7. Barn som utsätts för våld
8. Säkra insatser för våldsutövande pojkar och män

Den nationella strategin ska gälla 2016-2025 med årlig uppföljning och
utvärdering efter fem år samt vid strategiperiodens slut.

SOU 2015:55



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan strategi mot mäns
våld mot kvinnor
Publicerad 08 juni 2015 Uppdaterad 08 juni 2015

Idag tar jämställdhetsminister Åsa Regnér emot
betänkandet om en nationell strategi mot mäns våld mot
kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Media
bjuds in till en pressträff klockan 14.30 i Rosenbad.
Utredningen har haft till uppdrag att föreslå en samlad strategi för att nå det
jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtyck omfattas också av uppdraget.

Strategin ska vara en grund för uppföljning och utvärdering av regeringens
framtida insatser för att nå detta mål.

I uppdraget ingick även att utvärdera och bedöma de insatser som regeringen
har genomfört under åren 2010-2014 för att bekämpa mäns våld mot
kvinnor.

Tid och plats för pressträffen:

Tid: måndag den 8 juni klockan 14.30 -15.00

Plats: Pressrummet, Rosenbad

Pressträffen kommer att direktsändas och finnas tillgänglig via webben.

Anmäl intresse till pressekreterare Joanna Abrahamsson.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Samarbetsavtal undertecknat
mellan Sverige och Rumänien
Publicerad 05 juni 2015 Uppdaterad 05 juni 2015

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och
Rovana Plumb, den rumänska ministern ansvarig för
sociala frågor, undertecknade idag ett samarbetsavtal
mellan Sverige och Rumänien. Avtalet, som rör barn-,
jämställdhet- och välfärdfrågor, syftar till att förbättra
situationen för utsatta människor.
– Dagens avtalsskrivning är en byggsten i ett paket som omfattar initiativ i
Sverige, EU och Rumänien. Genom utbyte av kunskap, erfarenheter och
goda exempel samt genom att underlätta ideella organisationers arbete kan vi
förbättra livet för utsatta människor, säger Åsa Regner, ansvarig minister.

Samarbetsavtalet följs upp av en gemensam arbetsgrupp på
departementsnivå.

Joint statement by Minister Rovana Plumb and Minister Åsa Regnér
upon the signing of the joint declaration between Romania and Sweden

Samarbetsavtal mellan Sverige och Rumänien
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stöd till jämställdhetsprojekt för
män
Publicerad 04 juni 2015 Uppdaterad 04 juni 2015

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag
att fördela medel till organisationers jämställdhetsarbete
som riktar sig till män och pojkar.
- Den utveckling som har skett mot jämställdhet har i hög grad drivits av
kvinnor och bestått av kvinnors engagemang på traditionellt manliga arenor.
Mäns delaktighet är en förutsättning för förverkligandet av ett jämställt
samhälle. Därför vill regeringen stödja organisationer som verkar för att
engagera pojkar och män i jämställdhetsfrågor, säger jämställdhetsminister
Åsa Regnér.

För uppdragets genomförande får Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) som högst 2 000 000 kronor under 2015 att
fördela till jämställdhetsprojekt som riktar sig till män och pojkar.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Besök i Rumänien
Publicerad 03 juni 2015 Uppdaterad 03 juni 2015

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
besöker Bukarest den 3-5 juni för att träffa Rovana
Plumb, Rumäniens minister för arbete, familj, socialt
skydd och äldre. Syftet är att följa upp det möte som var
i Stockholm i januari och underteckna det
samarbetsavtal som utarbetats på det sociala området.
På fredag den 5 juni kommer barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér och den rumänska ministern för arbete, familj, socialt skydd och
äldre, Rovana Plumb, att underteckna ett samarbetsavtal som fokuserar på
att värna rättigheter och stöd till utsatta, inte minst barn och unga.  

Åsa Regnér deltar också vid ett möte med Marius Nica som är ansvarig
minister för EU-fonderna.

Vid besöket i Bukarest deltar även statssekreterare Pernilla Baralt och
Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta EES-medborgare.
 Pernilla Baralt inledningstalar också på en konferens om barn och
funktionsnedsättningar.

Samarbetet inleddes i januari i Stockholm
Den 23 januari i år besökte minister Rovana Plumb Stockholm och då
inleddes ett samarbete kring frågor om social utsatthet. Från den svenska
regeringen deltog barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér samt
socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Samtalen handlade bland annat om behovet av att lyfta framgångsrika
arbetsmetoder lyftes fram samt en önskan om ökad samordning mellan
civilsamhället, kommunerna och staten. Vid besöket i januari kom
ministrarna även överens om att utarbeta det samarbetsavtal som nu är
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färdigt att undertecknas.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kommunbesök i Karlskrona
Publicerad 03 juni 2015 Uppdaterad 03 juni 2015

Idag besöker Cecilia Grefve, regeringens nationella
samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården,
Karlskrona kommun. Genom att föra en dialog med
företrädare för 51 kommuner är syftet att driva på
utvecklingen till en socialtjänst med god kvalitet så att
barn och unga får det stöd och den hjälp de behöver.
Media bjuds in till en pressträff klockan 12 i
Socialförvaltningens lokaler.
- Vi vet att det finns stora utmaningar, att barn och unga inte alltid får det
stöd och den hjälp som de behöver. Det är allvarligt och behöver åtgärdas.
Barn och unga ska tas på allvar och deras synpunkter är avgörande för
socialtjänstens arbete. Vi vet också att det är mycket som fungerar. Detta
behöver vi också lyfta fram och lära oss av, säger Cecilia Grefve,
regeringens nationella samordnare.

Tid och plats för pressträff

Tid: klockan 12.00 den 3 juni

Plats: Socialförvaltningens lokaler på Östra Vittusgatan 9B, 4 vån.

Kontaktperson på Karlskrona kommun: Thomas Johansson,
kommunikationschef, telefon: 0455- 30 47 61

Lyfta fram goda exempel

Cecilia Grefve ska besöka minst 51 kommuner vid två tillfällen fram till april
2017.
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Besöken syftar även till att diskutera förutsättningarna för att bedriva en
social barn- och ungdomsvård, lyfta fram goda exempel men även undersöka
om det nationella stödet är ändamålsenligt utformat. Vid det första
kommunbesöket rekommenderas kommunen att ta fram en handlingsplan för
hur de ska förbättra den sociala barn- och ungdomsvården. Planen följs
sedan upp vid det andra besöket. Arbetet bedrivs i bred delaktighet med
andra så som barnrättsorganisationer, SKL, myndigheter, forskare och olika
fackliga organisationer.

Den nationella samordnarens uppdrag

Uppdraget som nationell samordnare för den sociala barn- och
ungdomsvården är av utforskande karaktär och samordnaren ska rapportera
till barn-, äldre och jämställdhetsministern var tredje månad. Cecilia Grefve
ska i en slutrapport våren 2017 summera hur socialtjänsten kan fungera på
bästa sätt på kommunal, regional och nationell nivå.

 



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kommunbesök Lessebo
Publicerad 02 juni 2015 Uppdaterad 02 juni 2015

Idag, tisdag den 2 juni, besöker Cecilia Grefve,
regeringens nationella samordnare för den sociala barn-
och ungdomsvården, Lessebo kommun. Genom att föra
en dialog med företrädare för minst 50 kommuner är
syftet att stärka och stödja socialtjänsten i deras arbete
för att bättre möta de utmaningar som finns.
- Vi vet att det finns stora utmaningar, att barn och unga inte alltid får det
stöd och den hjälp som de behöver. Det är allvarligt och behöver åtgärdas.
Barn och unga ska tas på allvar och deras synpunkter är avgörande för
socialtjänstens arbete. Vi vet också att det är mycket som fungerar. Detta
behöver vi också lyfta fram och lära oss av, säger Cecilia Grefve,
regeringens nationella samordnare.

Cecilia Grefve ska besöka minst 51 kommuner vid två tillfällen fram till april
2017.

Besöken syftar även till att diskutera förutsättningarna för att bedriva en
social barn- och ungdomsvård, lyfta fram goda exempel men även undersöka
om det nationella stödet är ändamålsenligt utformat. Vid det första
kommunbesöket rekommenderas kommunen att ta fram en handlingsplan för
hur de ska förbättra den sociala barn- och ungdomsvården. Planen följs
sedan upp vid det andra besöket. Arbetet bedrivs i bred delaktighet med
andra så som barnrättsorganisationer, SKL, myndigheter, forskare och olika
fackliga organisationer.

Den nationella samordnarens uppdrag

Uppdraget som nationell samordnare för den sociala barn- och
ungdomsvården är av utforskande karaktär och samordnaren ska rapportera
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till barn-, äldre och jämställdhetsministern var tredje månad. Cecilia Grefve
ska i en slutrapport våren 2017 summera hur socialtjänsten kan fungera på
bästa sätt på kommunal, regional och nationell nivå.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Placering av minnesvård för
flodvågskatastrofen
Publicerad 01 juni 2015 Uppdaterad 01 juni 2015

Den minnesvård som ska upprättas för att hedra minnet
av dem som miste livet i flodvågskatastrofen i
Sydostasien i december 2004 kan placeras på
Djurgården i Stockholm. Det föreslår Gunilla Malmborg,
regeringens samordnare i frågan.
- Mitt förslag är att minnesvården ska placeras på södra Djurgården i
Stockholm. Platsen ligger i ett naturskönt område med utsikt över Saltsjön
och det är enkelt att ta sig dit med allmänna kommunikationer. Det ska vara
en plats för stillhet och reflektion men det ska också finnas möjlighet till
social samvaro, säger Gunilla Malmborg, regeringens samordnare för arbetet
med inrättandet av minnesvården.

Eftersom flodvågskatastrofen inträffade i en annan del av världen och de
som drabbades bodde i olika delar av Sverige finns det ingen plats som har
en naturlig koppling till händelsen utan det är en angelägenhet för hela
nationen. Stockholm har många besökare och kommunikationerna dit är
förhållandesvis goda från alla delar av landet.

En förutsättning för valet av plats är att tillgängligheten är god för personer
med funktionsnedsättning och att det är möjligt att nå platsen med allmänna
kommunikationer.

Utformning av minnesvården

Under våren 2015 har människor som överlevde flodvågskatastrofen och
efterlevande anhöriga haft möjlighet att lämna förslag och idéer på hur
platsen för minnesvården ska se ut och vilken känsla som ska förmedlas.
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Gunilla Malmborg föreslår vidare att Statens fastighetsverk ska få i uppdrag
av regeringen att i samarbete med Statens konstråd genomföra uppdraget att
upprätta minnesvården. En tävling anordnas där konstnärer ges möjlighet att
lämna förslag på hur minnesvården ska  utformas. I detta arbete ska
synpunkter som lämnats av efterlevande anhöriga och närstående vara
vägledande. Det ska finnas en jury som så småningom utser ett vinnande
förslag. Där föreslår Gunilla Malmborg att representanter för de efterlevande
anhöriga och närstående ska finnas med.



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
22-23
Publicerad 22 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

25 maj - 7 juni
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

26/5
Möte med Apostoliska kyrkans representant

27/5
Tar emot Estlands premiärminister Taavi Rõivas

31/5
Närvarar vid välkomstceremonin med anledning av statsbesök från Indien

4/6
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

25/5
Samtal vid Global Utmanings 10års-jubileum, Stockholm

26/5
Företagsbesök, Stockholm
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27/5
Utrikes resa

28/5
Inrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

31/5
Närvarar vid välkomstceremonin med anledning av statsbesök från Indien

1/6
Håller anförande vid diplomatmöte, Arnö

2-3/6
Deltar i OECD, Paris

5/6
Medverkar vid integrationsseminarium, Örebro

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

27/5
Medverkar vid Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

Medverkar vid rikskonferensen om flyktingguide/språkvän, Eskilstuna

29-31/5
Partievenemang

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

27/5
Utrikes resa



28/5
Deltar vid frågestund, riksdagen

2/6
Medverkar på Handelskammarens årsmöte, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

5/6
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

26/5 
Myndighetsbesök, Kalmar

27/5
Myndighetsbesök, Strängnäs

Anförande på seminarium i offentlig rätt vid juridiska fakulteten, Uppsala

29-31/5
Partiarrangemang

1/6
Utrikes resa

2/6
Inrikes resa

5/6
Anförande vid seminarium ”Hur skapar vi förutsättningar för framtidens
innovationsupphandlingar”? Malmö

Per Bolund

25/5
Inledningstalar för Fondbolagens förening

26/5
Deltar på IVL Svenska Miljöinstitutets konferens, Stockholm



27/5
Inrikes resa

1-2/6
Utrikes resa

2-3/6
Talar på konferensen Responsible Investor, London

5/6
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

25/5
Deltar på seminarium Folk och Försvar, Stockholm

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Utrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

2/6
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

26/5
Talar vid Kulturdepartementets seminarium med anledning av
Demokratiutredningen, riksdagen

Talar vid TV-dagen, Stockholm

27/5



Deltar vid Det nationella musikmötet och Scenkonstbiennalen, Malmö

29/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/6
Delar ut Almapriset, Stockholm

3/6
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

27/5
Reser till Göteborg

28/5
Deltar i Hållbarhetsgrillen, Stockholm

Ibrahim Baylan

26-29/5
Deltar vid Clean Energy Ministerial, Mexico

30-31/5
Partiarrangemang

5/6
Inrikes resa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

27/5
Invigningstalar för Företagarnas Årsmöte, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang



31/5
Närvarar vid välkomstceremonin med anledning av statsbesök från Indien

3/6
Deltar i OECD, Paris

5/6
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Anna Johansson

25/5
Besöker Jönköping

27-28/5
Medverkar i International Transport Forum, Leipzig

29-31/5
Partiarrangemang

2/6
Möte med exekutiva järnvägsgruppen, Stockholm

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Mehmet Kaplan

27/5
Besök hos Facebooks datacenter, Luleå

28/5
Håller anförande på Plan- och bygglagskonferens, Stockholm

29/5
Håller anförande på konferensen Citymoves, Stockholm

Håller anförande på HSB riksstämma, Stockholm

31/5
Deltar vid välkomstceremonin för statsbesök från Indien, Stockholm



2/6
Tal och prisutdelning på Offentlig Rummet, Visby

3/6
Inledningstalar på Boverkets konferens om Barns och Ungas utemiljö,
Sundbyberg

Invigning av nollenergihus Taklampan, Stockholm

5/6
Håller anförande på Villaägarnas kongress, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Sven-Erik Bucht

25/5
Håller anförande på Fiskbranschens Riksförbunds årsstämma, Göteborg

26/5
Håller anförande på LRF:s stämma, Sånga Säby

28/5
Deltar i panelsamtal ”Här är det bäst att bo”, Stockholm

29/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-30/5
Partiarrangemang

1-2/6
Informellt ministermöte, Riga

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

4/6
Inviger Smaka på Stockholm, Stockholm

5/6
Inrikes resa



Socialdepartementet

Åsa Regnér

25/5
Invigningstalar för Svensk-chilenska institutet, Stockholm

27/5
Besök på Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Inrikes resa

28/5
Deltar vid frågestund, riksdagen

Inleder seminarium ”ny teknik i äldreomsorg”, Stockholm

Inrikes resa

29/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-31/5
Partiarrangemang

31/5
Deltar vid välkomstceremonin för statsbesök från Indien, Stockholm

1/6
Deltar i Myndighetsdialog, Stockholm

Håller inledningsanförande Värdegrundsforum, Stockholm

2/6
Möte med funktionshinderdelegationen, Stockholm

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Annika Strandhäll



25/5
Medverkar vid Seniorerna, Göteborg

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-31/5
Partiarrangemang

Gabriel Wikström

26/5
Invigningstalar för Sveriges läkarförbunds fullmäktige 2015, Stockholm

27/5
Inledningstalar på SKL:s nationella konferens, Malmö

28/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

29/5
Öppnar Riksidrottsmötet, Malmö

29-31/5
Partiarrangemang

31/5
Deltar vid välkomstceremonin för statsbesök från Indien, Stockholm

1/6
Deltar i hearing om framtidens ANDT-politik, Stockholm
Inledningsanförande på Tobacco Endgame, Stockholm

2/6
Invigningstalar på Uppsala Health Summit, Uppsala

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

25/5
Inrikes resa



27/5
Inrikes resa

1/6
Inrikes resa

Aida Hadzialic

27/5
Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

Utrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

1/6
Håller anförande på Global Utmanings och Riksbyggen, Stockholm

2/6
Träffar Ungdomspolitiska rådet, Stockholm

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Helene Hellmark Knutsson

27/5
Inrikes resa

28/5
Medverkan vid Högskola och Samhälle i Samverkan, Kalmar

29-31/5
Partiarrangemang

2/6
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

3/6
Anförande om hur bryter vi den ojämställda akademin, 
riksdagen



3/6 
Deltar vid konselj, Stockholms slott

4-5/6
Inrikes resa

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

28/5
Deltar vid riksdagsdebatt, riksdagen

30-31/5
Partiarrangemang

3/6
Deltar vid riksdagsdebatt, riksdagen

4/6
Inrikes resa

Isabella Lövin

26/5
Deltar i rådet för utrikes frågor (FAC), Bryssel

2/6
Deltar i World Economic Forum, Kapstaden

5/6
Utrikes resa



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till MFD inför en ny
funktionshinderpolitik 2017
Publicerad 21 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Myndigeten för delaktighet (MFD) har fått i uppdrag av
regeringen att ta fram förslag på hur
funktionshinderpolitiken kan bli mer effektiv och
systematisk samt inriktningen för arbetet framöver. Det
arbetet kommer ligga till grund för den nya strategin
som börjar gälla år 2017.
- För att uppnå de politiska målen om att personer med funktionsnedsättning
ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor behöver vi göra
insatserna mer effektiva. I utformningen av den nya strategin kommer
funktionshinderorganisationerna att spela en viktig roll, säger barn-, äldre-
och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Funktionshinderpolitiken genomförs under åren 2011-2016 i enlighet med en
strategi inom vilken tjugotvå strategiska myndigheter arbetar utifrån delmål.
Regeringen bedömer att det krävs förändringar för att åstadkomma ett
effektivt, systematiskt och långsiktigt arbete för delaktighet.

Uppdraget redovisas juni 2016

Myndigheten för delaktighet ska genomföra uppdraget utifrån de
övergripande målen och inriktningen för funktionshinderpolitiken ska samt
utgå från FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Förslagen på inriktning
och insatser ska ta hänsyn till jämställdhets- och barnrättsperspektiven, vara
samhällsekonomiskt effektiva, kostnadseffektiva och rymmas inom befintliga
ekonomiska ramar.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2016 till Regeringskansliet.

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér: ”Det behövs fler
placeringsalternativ för barn och
unga”
Publicerad 20 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

På Socialdepartementet pågår arbetet med att utarbeta
ett lagförslag som innebär en ny placeringsform,
stödboende, för barn och unga. Tanken är att barn och
unga ska kunna placeras på stödboenden vid sidan av
familjehem och hem för vård eller boende (HVB). Detta
är en del av regeringens arbete med att stärka vården
för barn och unga.
- Det är viktigt att det finns olika placeringsformer för barn och unga och att
dessa svarar mot de faktiska behoven. Stödboenden kan vara ett alternativ
men vi måste iaktta stor försiktighet när det gäller barn, säger barnminister
Åsa Regnér.

Den pågående Utredningen om tvångsvård för barn och unga har i
delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för
barn och unga (SOU 2014:3) föreslagit en ny placeringsform för barn och
unga (stödboende). I den promemoria som skickades ut igår på remiss
föreslås därför en mer strikt reglering än utredningens förslag vad gäller
möjligheterna att placera barn i stödboenden.

Inget vård- eller behandlingsbehov

Stödboende ska vända sig till barn och unga i åldern 16-20 år med bristande
familjestöd och som bedöms kunna bo i eget boende med anpassat stöd.
Utgångspunkten är att dessa barn inte ska ha något eget vård- eller

https://www.regeringen.se/


behandlingsbehov. Syftet med den nya placeringsformen är att barn och
unga, under trygga former, ska träna på att bo i ett eget boende och bli
förberedda inför ett självständigt boende och vuxenliv.

Efter sommaren planeras beslut om en lagrådsremiss. Utredningen om
tvångsvård för barn och unga överlämnar sitt slutbetänkande till regeringen i
juni.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér talar vid global
konferens om demens i Stockholm
Publicerad 15 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Äldreminister Åsa Regnér öppningstalar på måndag
den 18 maj vid den internationella konferensen
Dementia Forum X i Nacka, Stockholm. Företagsledare,
forskare och politiker samlas för att diskutera de
utmaningar som måste hanteras när allt fler människor
drabbas av demenssjukdomar.
- I vården och omsorgen av människor med demens är det viktigt att alltid se
den enskilda människan. Jag ser fram emot att delta vid Dementia Forum X
när en av våra största folksjukdomar är i fokus, säger äldreminister Åsa
Regnér.

Dementia Forum X är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Svenskt
Demenscentrum och forskningsrådet Forte. Det är första gången konferensen
arrangeras och det sker i samband med stiftelsen Silviahemmets 20-
årsjubileumet. Drottning Silvia talar och bland deltagarna finns ledande
experter inom demensområdet.

Samma kväll genomförs en examensceremoni på Drottningholms slottsteater
för den första kullen Silvialäkare, läkare med en magisterutbildning i
demensvård från Karolinska Institutet.

Datum: måndag 18 maj
Tid: Åsa Regnér öppningstalar klockan 09.10
Plats: Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarns Kaj 25, Nacka, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
21-22
Publicerad 13 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

18-31 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

21-22/5
Deltar vid det Östliga Partnerskapets toppmöte, Riga

Kristina Persson

18/5
Besöker Malmö

19/5
Håller anförande vid Möllekonferensen, Mölle

20/5
Möte med Lantbrukarnas Riksförbund, Stockholm

21/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

22/5
Inrikes resa

https://www.regeringen.se/


25/5
Samtal vid Global Utmanings 10års-jubileum

26/5
Företagsbesök, Stockholm

27/5
Inrikes resa

28/5
Inrikes resa

29-31/5
Partievenemang

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

18/5
Deltar i kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

19/5
Talar vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS)
arbetsmarknadsdag 2015, Stockholm

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Medverkar vid Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

Medverkar vid rikskonferensen om flyktingguide/språkvän, Eskilstuna

29-31/5
Partievenemang

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

19/5



Utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, riksdagen

Inrikes resa

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Utrikes resa

28/5
Deltar vid frågestund, riksdagen

Ardalan Shekarabi

19/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Håller anförande på seminarium om Statskontorets återapportering,
Stockholm

Anförande på seminariet Famna, Stockholm

21/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

22/5
Inrikes resa

29-31/5
Partievenemang

Per Bolund

19/5
Deltar på OECD-möte, Paris

21/5
Talar på Konsumentdagarna, Lidingö
Deltar vid högnivåmöte om tillväxt, Stockholm



25/5
Inledningstalar för Fondbolagens förening

26/5
Deltar på IVL Svenska Miljöinstitutets konferens, Stockholm

27/5
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

19-22/5
Utrikes resa

25/5
Deltar på seminarium Folk och Försvar, Stockholm

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Utrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

18/5
Inrikes resa

23/5
Håller anförande på Polishögskolans dag, Stockholm

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

19/5
Möte i rådet för utbildning, ungdom, kultur och sport, Bryssel



22/5
Deltar i stadsvandring ”I slavhandels fotspår”, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

18/5
Deltar vid Petersberg Climate Dialogue, Berlin

27/5
Inrikes resa

Ibrahim Baylan

18/5
Besöker Östersund

19/5
Håller anförande på seminarium för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
och EK, Stockholm

20/5 
Partiarrangemang

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

26-29/5
Utrikes resa

30-31/5
Partiarrangemang

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

19-22/5
Utrikes resa



27/5
Invigningstalar för Företagarnas Årsmöte, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang

Anna Johansson

18/5
Besök av Kinas transportminister, Göteborg

19/5
Håller anförande på Logistik & Transportmässan, Göteborg

Håller anförande på Näringslivets Transportråds årsstämma, Göteborg

20/5
Deltar i flygseminarium, riksdagen

21/5
Anförande på DN:s konferens ”den moderna staden”, Stockholm

25/5
Inledningstalar på Klimatveckan på Elmiamässan, Jönköping

27-28/5
Utrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

Mehmet Kaplan

19/5
Håller anförande på Tylösandsveckan, Tylösand

20/5
Medverkar på Plan-och bostadsdagarna, Varberg

Deltar på Bofrämjandets seminarium, Stockholm

21/5



Huvudtalare på DN:s konferens ”Den moderna staden”, Stockholm

22/5
Deltar på samhällsbyggnadsseminarium, Kiruna

27/5
Inrikes resa

28/5
Håller anförande på Plan- och bygglagskonferens, Stockholm

29/5
Håller anförande på konferensen Citymoves, Stockholm

Håller anförande på HSB riksstämma, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Sven-Erik Bucht

19/5
Besöker Wapnö mejeri, Halmstad

Deltar vid Tylösandsveckan, Tylösand

21/5
Deltar i Nationella skogsprogrammets rådsmöte, Stockholm

25/5
Håller anförande på Fiskbranschens Riksförbunds årsstämma, Göteborg

Möte med länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborg

26/5
Håller anförande på LRF:s stämma, Sånga Säby

28/5
Deltar i panelsamtal ”Här är det bäst att bo”, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang

Socialdepartementet



Åsa Regnér

18/5
Inledningstalar på Dementia Forum X, Stockholm

19/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/5
Medverkar i paneldiskussion vid konferensen ”Supporting children with
imprisoned parents and their families-challenges, Rights and
Responsibilities”

Deltar vid Forum for Child Welfare, Stockholm

25/5
Invigningstalar för Svensk-chilenska institutet, Stockholm

27/5
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm
Inrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

Annika Strandhäll

20/5
Inrikes resa

Besök av Sydkoreas hälsominister, Stockholm

25/5
Inrikes resa

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-31/5
Partiarrangemang

Gabriel Wikström



18/5
Deltar i World Health Assembly, Geneve

20/5
Besöker eHälsomyndigheten, Stockholm

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Möte med Sydkoreas hälsominister, Stockholm

23/5
Deltar i Göteborgsvarvet, Göteborg

25/5
Deltar i hearing arrangerad av Socialdepartementet

26/5
Invigningstalar för Sveriges läkarförbunds fullmäktige 2015, Stockholm

27/5
Inledningstalar på SKL:s nationella konferens, Malmö

28/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

29/5
Öppnar Riksidrottsmötet, Malmö

29-31/5
Partiarrangemang

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

21/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/5
Inrikes resa

25/5



Inrikes resa

27/5
Inrikes resa

Aida Hadzialic

18/5
Deltar i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, Bryssel

19/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Besöker Tylösandsveckan, Tylösand

27/5
Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang

Helene Hellmark Knutsson

18/5
Invigning av Rymdexpo utställning, Kungsträdgården

19-23/5
Utrikes resa

27/5
Inrikes resa

28/5
Medverkan vid Högskola och Samhälle i Samverkan, Kalmar

29-31/5
Partiarrangemang

Utrikesdepartementet

Margot Wallström



18-19/5
Deltar i rådet för utrikes ärenden (FAC) samt rådet för allmänna ärenden
(GAC), Bryssel

21-22/5
Utrikes resa

23-24/5
Utrikes resa

Isabella Lövin

18-21/5
Deltar vid Advisory Council for Sustainable Energy for All, New York

22/5
Deltar vid EU-nämnden inför rådet för utrikes ärenden (FAC), riksdagen

23/5
Utrikes resa

26/5
Deltar i rådet för utrikes ärenden (FAC), Bryssel



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér talar vid Feministiskt
Forum
Publicerad 08 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Imorgon, lördag den 9 maj, deltar jämställdhetsminister
Åsa Regnér i ett panelsamtal på Feministiskt Forum på
ABF i Stockholm. Seminariet har rubriken ”Spräck
myten om kvinnans mödomshinna” och arrangeras av
föreningen Varken hora eller kuvad till författaren och
feministen Eva Mobergs minne.
- Mitt starkaste minne av Eva Moberg var att hon, redan före FN:s
kvinnokonferens i Peking 1995, talade om vikten av att inkludera män i
jämställdhetsarbetet för att uppnå en samhällsförändring. En ståndpunkt som
först på senare år har blivit mer allmänt spridd och accepterad, säger
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Författaren och feministen Eva Moberg förde en kamp för alla kvinnors lika
rättigheter och ansåg att mäns medverkan i jämställdhetsarbetet är
nödvändig.

Under seminariet ”Spräck myten om kvinnans mödomshinna” kommer bland
annat frågor som rör könsstympning att diskuteras.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Z-salen

Tid: Lördag 9 maj, Åsa Regnér talar klockan 10.00, programmet pågår
klockan 10.00-17.00

Medverkande vid seminariet

Åsa Regnér, barn-äldre-och jämställdhetsminister 

https://www.regeringen.se/


Bengt Westerberg, f.d. partiledare (FP)
Gunilla Thorgren, författare (till bl.a. boken Grupp 8 & jag)
Nicklas Kelemen, etnolog, styrelseledamot VHEK (medarbetare till Eva
Moberg)
HaidehDaragahi, Exilfeminist från Iran
Clara Berglund, ordförande Sveriges Kvinnolobby

Samtalsledare: Amineh Kakabaveh, ordförande VHEK, riksdagsledamot V
och Arne Ruth debattör, f.d. redaktör för DN-kultur

Kommentator: Iréne Matthis, Grupp 8, författare 
Medarrangör: Sveriges Kvinnolobby



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér deltar vid invigning av
kvinno- och tjejjour som blir först i
landet med barnomsorg
Publicerad 07 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Kvinno- och tjejjouren Somaya har fått unikt tillstånd av
kommunen att bedriva pedagogisk barnomsorg. Idag
deltar barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér vid invigningen.
- Det är oerhört glädjande att Somaya kan erbjuda de små barnen möjlighet
att delta i en trygg pedagogisk verksamhet trots att de bor på skyddat boende
och lever isolerade. Alla barn har behov av lärande och lek och det är också
en av rättigheterna i barnkonventionen, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Beslutet från Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, innebär att Somaya
kvinno- och tjejjour beviljas tillstånd och rätt till bidrag för pedagogisk
omsorg för barn. För barnen som är över 7 år har Somaya redan fungerande
lösningar och de deltar i skolundervisning.

Somaya är en ideell förening som är specialiserad på att skydda och stärka
personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Stärkt stöd till landets kvinno- och tjejjourer

I årets vårbudget var en av regeringens satsningar ökat stöd till de ideella
kvinno- och tjejjourerna. Förslaget innebär att 25 miljoner avsätts för 2015
och ytterligare 100 miljoner kronor per år under perioden 2016-2019 för att
stärka verksamheternas arbete.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér i möte med
Jämställdhetsrådet
Publicerad 07 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Imorgon, fredag den 8 maj, träffar jämställdhetsminister
Åsa Regnér Jämställdhetsrådet för att samtala om
regeringens feministiska politik och aktuella frågor.
Fredagens möte med Jämställdhetsrådet kommer bland annat att behandla
satsningarna i vårbudgeten, regeringens EU-arbete inom detta område och
arbetet med att förverkliga en feministisk politik.

Rådet består av 56 organisationer eller nätverk

Jämställdhetsrådet är ett forum som sedan 1983 samlar särskilt inbjudna
representanter för olika organisationer, även politiska partier, på
jämställdhetsområdet för informations- och idéutbyte. Rådet träffas fyra
gånger per år och lyfter då fram viktiga och aktuella frågor inom
jämställdhetspolitiken.

Idag består Jämställdhetsrådet av 56 organisationer eller nätverk och leds av
jämställdhetsminister Åsa Regnér. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
20-21
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

11-24 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

21-22/5
EU-toppmöte, Bryssel

Kristina Persson

11/5
Möte med Institutet för framtidsstudier, Stockholm

Möte med Föreningen Norden, Stockholm

12/5
Möte med Framtidsrådet, Stockholm

13/5
Avslutningsanförande vid Sjunde AP-fondens seminarium, Stockholm

18/5
Inrikes resa

https://www.regeringen.se/


19/5
Anförande vid Möllekonferensen, Mölle

20/5
Möte med Lantbrukarnas Riksförbund, Stockholm

21/5
Deltar i muntlig frågestund, riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

11/5
Inrikes resa

18/5
Deltar i kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

19/5
Talar vid SNS arbetsmarknadsdag 2015, Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

12/5
Deltar i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin), Bryssel

19/5
Utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, riksdagen

Inrikes resa

22/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

11/5
Inrikes resa



19/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Anförande på seminarium om Statskontorets återapportering, Stockholm

Anförande på seminariet Famna, Stockholm

Per Bolund

21/5
Talar på Konsumentdagarna, Lidingö

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

12/5
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

11/5
Inrikes resa

Anders Ygeman

18/5
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

12/5
Deltar i nordiskt ministerrådsmöte för kultur, Färöarna

16/5



Deltar vid Festival de Cannes, Cannes

19/5
Möte i rådet för utbildning, ungdom, kultur och sport, Bryssel

22/5
Deltar i Stadsvandring ”I slavhandels fotspår”, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

18/5
Utrikes resa

Ibrahim Baylan

18/5
Inrikes resa

19/5
Anförande på seminarium för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och
EK, Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

11/5
Anförande vid Svensk Handels årsstämma, Stockholm

12/5
Medverkar i diplomeringsceremonin Global Swede, Stockholm

19-22/5
Utrikes resa

Anna Johansson

11-15/5
Utrikes resa



18/5
Inrikes resa

Besök av Kinas transportminister

19/5
Anförande på Logistik & Transportmässan, Göteborg

Anförande på Näringslivets Transportråds årsstämma, Göteborg 

20/5
Deltar i flygseminarium, riksdagen 

21/5 
Anförande på Dagens Nyheters konferens ”Den moderna staden”,
Stockholm

Mehmet Kaplan

11/5-12/5
Utrikes resa

13/5
Invigning av BoKlok, Huddinge

16/5
Besök på Birdie datorfestival, Uppsala

19/5
Anförande på Tylösandsveckan, Tylösand

20/5
Medverkar på Plan-och bostadsdagarna, Varberg

Deltar på Bofrämjandets seminarium, Stockholm

21/5
Huvudtalare på DN:s konferens ”Den moderna staden”, Stockholm

22/5
Deltar på samhällsbyggnadsseminarium, Kiruna



Sven-Erik Bucht

11/5
Deltar i rådet för jordbruk och fiske, Bryssel

19/5
Deltar vid Tylösandsdagarna, Tylösand

Besök på Wapnö mejeri, Halmstad

21/5
Deltar i Nationella skogsprogrammets rådsmöte, Stockholm

Socialdepartementet

Åsa Regnér

12/5
Medverkar som hedersgäst på Framtidens kvinnliga ledare 2015, Stockholm

18/5
Inledningstalar på Dementia Forum X, Stockholm

19/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

22/5
Medverkar i paneldiskussion vid konferensen ”Supporting children with
imprisonned parents and their families-challenges, Rights and
Responsibilities”

Annika Strandhäll

20/5
Inrikes resa

25/5
Inrikes resa

Gabriel Wikström



11/5
Landstingsdialog, Gävleborg

12/5
Medverkar på seminarium för alkohol och drogforskare 2015, Stockholm

18/5
Deltar i World Health Assembly, Geneve

20/5
Besöker e-hälsomyndigheten, Stockholm

22/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Möte med Sydkoreas hälsominister, Stockholm

23/5
Deltar i Göteborgsvarvet, Göteborg

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

18/5
Deltar i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, Bryssel

21/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

11/5
Anförande på Lärarkonferens i Ung Företagsamhet, Älvsjö

13/5
Möte i EU-nämnden, riksdagen

Besöker Sanoma Utbildning AB, Stockholm

18/5
Deltar i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, Bryssel



19/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Besöker Tylösandsveckan, Tylösand

Helene Hellmark Knutsson

11/5
Möte med Siemens Healthcare, Stockholm

14-15/5
Deltar på Ministerial Conference and Bologna Policy Forum, Armenien

18/5
Invigning av Rymdexpo utställning, Kungsträdgården

19/5
Utrikes resa

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

14/5
V4 möte, Bratislava

18-19/5
Deltar i rådet för utrikesfrågor, Bryssel

Isabella Lövin

12-13/5
Deltar i ”Stockholm Forum on Security and Development: Promoting a
sustainable peace”, Stockholm



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
19-20
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

4-17 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

4/5
Deltar i TCO-kongress

7/5
Muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

4/5
Närvara vid mottagning på Kinas Ambassad, Stockholm

Medverka vid Romklubbens projekt ”Rethink economics”, Stockholm

5/5
Möte med utrikesutskottet, riksdagen

6/5
Anförande vid seminarium om Global deal, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Möte med Nordiska rådets svenska delegation

7/5
Utrikes resa

8/5
Möte med Ungdomsbarometern

11/5
Möte med Institutet för framtidsstudier, Stockholm

Möte med Föreningen Norden, Stockholm

12/5
Möte med Framtidsrådet, Stockholm

13/5
Avslutningsanförande vid Sjunde AP-fondens seminarium, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

4/5
Möte med Tysklands arbetsmarknadsminister, Berlin

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Medverkar vid Växjö Pride, Växjö

8/5
Dialog med det civila samhället om dess roll för nyanländas etablering,
Stockholm

11/5
Besöker Borlänge

Finansdepartementet

Magdalena Andersson



5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Inrikes resa

12/5
Deltar i Ekofin (rådet för ekonomiska och finansiella frågor), Bryssel

Ardalan Shekarabi

5/5
Medverkar i seminarium ” Ny styrning av välfärden - bortom NPM på
Mälardalens Högskola”, Västerås

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Tal på Juseks seminarium, Stockholm

Deltar vid seminarium Global Utmaning, Stockholm

11/5
Inrikes resa

Per Bolund

4/5
Inledningsanförande på Svensk Försäkrings årsmöte, Stockholm

5/5
Inrikes resa

6/5
Inrikes resa

7/5
Riksdagsseminarium om "Vilka politiska beslut behövs för att få en grönare
finanssektor?"

Försvarsdepartementet



Peter Hultqvist

7/5
Riksdagsdebatt, riksdagen

12/5
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

6/5
Utrikes resa

11/5
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5/5
Deltar i seminarium om medborgerligt engagemang, Stockholm

6/5
Talar vid Biblioteksföreningens 100-årsjubileum, Lund

Delar ut Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset, Stockholm

Deltar i Talkshow P.S, Tensta

7/5
Deltar på Scenkonstens branschdagar, Västerås

8/5
Invigning av utställningen “Välkommen till Sverige”, Malmö

10/5
Utrikes resa

12/5



Deltar på Nordiskt ministerrådsmöte för Kultur, Färöarna

16/5
Utrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

6/5
Inrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ibrahim Baylan

4/5
Inrikes resa

5/5
Anförande på Power Circle Summit 2015, Göteborg

7/5
Anförande på Svensk Energis stämma, Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

4/5
Besök Volvo Cars, Göteborg

5/5
Inrikes resa

6/5
Anförande på samarbetsprojektet ”Agenda för hälsa och välstånd”

7/5
Deltar vid rådet för utrikes frågor (FAC)/handel, Bryssel



8/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

11/5
Anförande vid Svensk Handels årsstämma, Stockholm

12/5
Medverkar i diplomeringsceremonin Global Swede, Stockholm

Anna Johansson

4/5
Inrikes resa

5/5
Besök från Angeredsgymnasiet, Stockholm

9/5
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

4/5
Inledningstalar på Hyresgästföreningens seminarium, Göteborg

5/5
Besöker ny pendeltågstation i Vega, Haninge

Diplomatutdelning på Lilla Kommissionen, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Talar på Miljöaktuellts konferens Hållbar Stad, Stockholm

7/5
Medverkan på IT & Telekomföretagens årsmöte, Stockholm

Anförande på Bostadsforum, Stockholm

Medverkan på Trähusbranschens årsmöte, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen



8/5
Medborgardialog med EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen,
Stockholms Universitet

11/5
Utrikes resa

13/5
Möte med indisk delstatsminister, Stockholm

Invigning av BoKlok, Huddinge

Sven-Erik Bucht

4/5
Besöker Skogsstyrelsen, Jönköping

5/5
Besök av Rumäniens jordbruksminister, Stockholm

Deltar vid Lantmännens föreningsstämma, Stockholm

7/5
Besök på Älveby Gård, Strängnäs

11/5
Deltar i rådet för jordbruk och fiske, Bryssel

Socialdepartementet

Åsa Regnér

4/5
Deltar i Nordiska ministerrådet, Köpenhamn

6/5
Deltar i Utbildningskongress ordnat av Senior i Centrum, Malmö

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

8/5



Möte med Jämställdhetsrådet, Stockholm

9/5
Deltar i Feministiskt Forum, Stockholm

12/5
Medverkar som hedersgäst på Framtidens kvinnliga ledare 2015, Stockholm

Annika Strandhäll

4/5
Utrikes resa

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Medverkar i seminarium med Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm

7/5
Medverkar i TCO-seminarium, Stockholm

8/5
Inledningstalar på konferens med Sveriges Socionomers Riksförbund
Stockholm

Gabriel Wikström

6/5
Medverkar på Karolinska Institutets konferens om hälsa och välstånd,
Stockholm

Anförande på Psykiatridagen, Stockholm

Deltar på Swecares årsmöte, Stockholm

11/5
Landstingsdialog, Gävleborg

12/5
Medverkar på seminarium för alkohol och drogforskare 2015, Stockholm



Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

4/5
Deltar i seminarium om att OECD överlämnar rapport, Stockholm

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

4/5
Deltar i seminarium om att OECD överlämnar rapport, Stockholm

6/5
Anförande på Västsvenska Handelskammaren, Göteborg

7/5
Besöker Lärcentrum, Järfälla

8/5
Anförande på Rikskonferens för Gymnasieskolans introduktionsprogram,
Eskilstuna

11/5
Anförande på Lärarkonferens i Ung Företagsamhet, Älvsjö

Helene Hellmark Knutsson

4/5
Inleder och avslutar IVA:s seminarium om universitets- och högskolepolitik
”När tre blir ett”, Stockholm

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Anförande på seminarium ”Forska! Sverige Agenda hälsa och välstånd”,
Stockholm

8/5



Besök på forskningsanläggningen European Spallation Source(ESS), Lund

11/5
Möte med Siemens Healthcare, Stockholm

14-15/5
Deltar på Ministerial Conference and Bologna Policy Forum, Armenien

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

5/5 
Utrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

8/5
Besöker Uppsala

Medverkar på Europadagen, Stockholm

Isabella Lövin

4/5
Deltar på välgörenhetsgala för barn i Sydafrika, Gaza, Syrien m fl,
Stockholm

5/5
Deltar i Diakonia-seminarium, Stockholm

7/5
Avslutningstalar på Sidas lärarseminarium, Stockholm

Partiarrangemang



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Statsråd Åsa Regnér besöker
Vatikanen och talar vid
seminarium om trafficking
Publicerad 24 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

På måndag den 27 april besöker barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér Vatikanen i Rom.
Ministern kommer träffa Påve Franciskus, tala vid
seminarium om trafficking och delta vid middag med
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.
Statsråd Åsa Regnér är en av de inbjudna talarna vid seminariet ”Human
Trafficking with Special Focus on Children” som arrangeras av den påvliga
Vetenskapsakademin tillsammans med Sveriges ambassad i Rom. Vid
seminariet medverkar också justitiekansler Anna Skarhed och professor
Martin Ingvar från Karolinska Institutet.

Under besöket i Rom närvarar även Drottning Silvia, Prinsessan Madeleine,
Herr Christopher O´Neill och Prinsessan Leonore.

Tider i programmet då ackrediterad media är välkomna att
närvara

Söndag 26 april
20.00 Drottning Silvia mottar ”European Humanitate Prize” på Tysklands
ambassad vid Heliga stolen.

Måndag 27 april
10.00 Audiens hos Påve Franciskus i Vatikanen

14.30 -16.30 Seminarium ”Trafficking with a Special Focus om Children”

https://www.regeringen.se/


Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér håller sitt tal kl. 15.00

16.55 -17.20 Pressträff med Drottning Silvia och Åsa Regnér

19.00 Fototillfälle i samband med att den svenska delegationen äter middag
med FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon på Sveriges ambassad i Rom.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen får i uppdrag av
regeringen att utforma
äldresatsning
Publicerad 24 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i
uppdrag att ta fram en modell för hur de sammanlagt 7
miljarderna för en utökad bemanning i äldreomsorgen
ska fördelas. Syftet är att skapa bästa möjliga
förutsättningar för kommunerna att använda medlen.
- Alla äldre ska ha tillgång till en likvärdig och jämlik äldreomsorg av hög
kvalitet oavsett kön och bostadsort. Genom att öka bemanningen på våra
äldreboenden skapas ett utrymme för personalen att tillbringa mer tid med
den enskilde men det ger också större möjligheter för personalen att utveckla
verksamheten, säger äldreminister Åsa Regnér. 

Regeringens satsning på en utökad bemanning i äldreomsorgen, som är en
överenskommelse med Vänsterpartiet, uppgår till sammanlagt 7 miljarder
kronor under åren 2015-2018. Det nya uppdraget till Socialstyrelsen innebär
att myndigheten ska ta fram en modell för fördelning av stimulansbidrag som
kommunerna endast får använda för personalkostnader.

Socialstyrelsen ska samråda med SKL

Satsningen måste vara förenlig med EU:s statsstödsregler och det ska ingå ett
stabilt uppföljningssystem samt en oberoende utvärdering. Socialstyrelsen
ska i utformningen av satsningen samråda med Regeringskansliet och
Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska redovisas senast den 1
juni 2015.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
18-19
Publicerad 24 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

27 april till 10 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

27/4
Inrikes resa

29/4
Tar emot Ålands lantråd Camilla Gunell

1/5
Partiarrangemang, Sundsvall

7/5
Muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

27/4
Inrikes resa till Kalmar län

28/4
Inrikes resa till Blekinge

https://www.regeringen.se/


29/4
Tar emot Ålands lantråd Camilla Gunell

30/4
Inrikes resa

1/5
Partiarrangemang

4/5
Närvara vid mottagning på Kinas Ambassad, Stockholm

Medverka vid Romklubbens projekt ”Rethink economics”, Stockholm

5/5
Möte med utrikesutskottet, riksdagen

6/5
Anförande vid seminarium om Global deal, Stockholm

Möte med Nordiska rådets svenska delegation

7/5
Utrikes resa

8/5
Möte med Ungdomsbarometern

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

28/4
Arbetsplatsbesök med Sveriges byggindustrier, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

4/5
Möte med Tysklands arbetsmarknadsminister, Berlin

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen



6/5
Medverkar vid Växjö Pride, Växjö

8/5
Dialog med det civila samhället om dess roll för nyanländas etablering,
Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/5
Partiarrangemang

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Inrikes resa

Ardalan Shekarabi

28-29/4
Utrikes resa

1/5
Partiarrangemang

Per Bolund

27/4
Medverkar vid Visitadagen, Stockholm

Rundabordssamtal om kontanthantering, Stockholm

28/4
Anförande på seminarium om den gröna ekonomin och finansmarknadens
roll, Stockholm



4/5
Inledningsanförande på Svensk Försäkrings årsmöte, Stockholm

5/5
Inrikes resa

6/5
Inrikes resa

7/5
Riksdagsseminarium om ”Vilka politiska beslut behövs för att få en grönare
finanssektor”?

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Anförande vid Folk och Försvar, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

7/5
Riksdagsdebatt, riksdagen

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

27/4
Invigning av Hässleholms Tingsrätt, Hässleholm

1/5
Partiarrangemang

6/5
Utrikes resa



Anders Ygeman

27/4
Anförande på Kungliga Krigsvetenskapsakademins seminarium om
cybersäkerhet, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

28/4
Deltar vid Tomas Tranströmers begravning, Stockholm
Deltar i samrådsmöte med de nationella minoriteterna, Stockholm

29/4
Anförande vid World Press Freedom Day, Stockholm
Anförande på Barnkulturkonferens, Stockholm

5/5
Deltar i seminarium om medborgerligt engagemang, Stockholm

6/5
Talar vid Biblioteksföreningens 100-årsjubileum, Lund

Delar ut Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset, Stockholm

7/5
Deltar på Scenkonstens branschdagar, Västerås

8/5
Invigning av utställningen “Välkommen till Sverige”, Malmö

10/5
Utrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson



27/4
Deltar på Nordiskt ministerrådsmöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

6/5
Inrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ibrahim Baylan

1/5
Partiarrangemang

4/5
Inrikes resa

5/5
Anförande på Power Circle Summit 2015, Göteborg

7/5
Anförande på Svensk Energis stämma, Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

28/4
Inledningstal på DI Gasell, Stockholm

29/4
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

Anförande på Swedish Medtech årsmöte, Stockholm

29-30/4
Utrikes resa

1/5



Partiarrangemang

6/5
Anförande på samarbetsprojektet ”Agenda för hälsa och välstånd”

7/5
Deltar vid rådet för utrikes frågor(FAC)/handel, Bryssel

Anna Johansson

27/4
Besöker Volvo, Göteborg

28/4
Inledningstalar på Miljörapportens konferens Ekotransport 2030, Stockholm

29/4
Deltar i hearing, riksdagen

Medverkar i panelsamtal om infrastruktur anordnat av Tysk-Svenska
Handelskammaren, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

4/5
Inrikes resa

5/5
Besök från Angeredsgymnasiet, Stockholm

8/5
Inrikes resa

9/5
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

28/4
Deltagande på Ledarskapsdagen, Göteborg



4/5
Inledningstalar på Hyresgästföreningens seminarium, Göteborg

5/5
Besöker ny pendeltågstation, Vega

7/5
Anförande på Bostadsforum

Sven-Erik Bucht

27/4
Delar ut pris Arla Guldko, Stockholm

29/4
Medverkar på internationell konferens om djurvälfärd, Köpenhamn

4/5
Besöker Skogsstyrelsen, Jönköping

5/5
Besök av Rumäniens jordbruksminister, Stockholm

Deltar vid Lantmännens föreningsstämma, Stockholm

7/5
Besök på Älveby Gård, Strängnäs

Socialdepartementet

Åsa Regnér

28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Deltar i utställning i T-banan, Stockholm

Inrikes resa

1/5
Partiarrangemang



4/5
Deltar i Nordiska ministerrådet, Köpenhamn

6/5
Inrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

8/5
Möte med Jämställdhetsrådet, Stockholm

Annika Strandhäll

27/4
Besöker arbetsplatser, Sundsvall

29/4
Medverkar i LO:s försäkringskonferens, Borlänge

1/5
Partiarrangemang

4/5
Utrikes resa

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Medverkar i seminarium med Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm

7/5
Medverkar i TCO-seminarium, Stockholm

8/5
Inledningstalar på konferens med Sveriges Socionomers Riksförbund
Stockholm

Gabriel Wikström

27/4



Deltar på seminarium om psykisk ohälsa, Stockholm

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29/4
Deltar i Landstingsdialog, Södermanland

1/5
Partiarrangemang, Enköping och Uppsala

6/5
Medverkar på Karolinska Institutets konferens om hälsa och välstånd,
Stockholm

Anförande på Psykiatridagen, Stockholm

Deltar på Swecares årsmöte, Stockholm

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

27/4 
Deltar i nordiskt ministermöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

1/5
Partiarrangemang

6/5
Anförande på Västsvenska Handelskammaren, Göteborg



7/5
Besöker Lärcentrum, Järfälla

8/5
Anförande på Rikskonferens för Gymnasieskolans introduktionsprogram,
Eskilstuna

Helene Hellmark Knutsson

27/4
Föreläsning på Stockholms Universitet, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

6/5
Anförande på seminarium ”Forska! Sverige Agenda hälsa och välstånd”,
Stockholm

8/5
Besök på forskningsanläggningen European Spallation Source(ESS), Lund

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

27-28/4
Deltar i översynskonferensen för ickespridningsavtalet (NPT), New York

29/4
Tar emot Ålands lantråd Camilla Gunell

30/4
Utrikes resa

1/5
Partiarrangemang

Isabella Lövin

27/4



Deltar på International Support for Ukraine Conference, Kiev

4/5
Deltar på välgörenhetsgala för barn i Sydafrika, Gaza, Syrien m fl,
Stockholm

5/5
Deltar i Diakonia-seminarium, Stockholm



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Äldreminister Åsa Regnér talar vid
Seniorvärldskonferensen
Publicerad 21 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Idag talar äldreminister Åsa Regnér vid
Seniorvärldskonferensen i Göteborg som i år har fokus
på innovation, samhällsbyggnad och service. Åsa
Regnér berättar om vad regeringen gör för främjandet
av det goda boendet för seniorer och äldre.
- Det är viktigt att alla har tillgång till en god och likvärdig äldreomsorg
oavsett var i landet du bor. För att förbättra kvaliteten och skapa större
trygghet på våra äldreboenden prioriterar regeringen en utökad bemanning,
säger äldreminister Åsa Regnér.

Seniorvärldskonferensen arrangeras av Chalmers och pågår den 21-22 april.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressträff med Åsa Regnér om
äldresatsning
Publicerad 20 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Imorgon, den 22 april, bjuder äldreminister Åsa Regnér
in till pressträff i samband med konferensen
Biståndshandläggare i äldreomsorgen på Scandic
Klara. Ministern presenterar nästa steg för regeringens
satsning på ökad bemanning i äldreomsorgen.
Äldreminister Åsa Regnér är en av konferensens talare och har fokus på de
utmaningar som väntar inom svensk äldreomsorg med en allt äldre
befolkning. Målet är ökad trygghet och förbättrad kvalitet inom
äldreomsorgen. En stor del av lösningen rör bemanningen. 

Tid: Onsdag den 22 april klockan 10.30
Plats: Scandic Klara, restaurang Klara Meet and Eat, Slöjdgatan 7, Stockholm

Föranmäl intresse till pressekreterare Joanna Abrahamsson.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
17-18
Publicerad 17 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

20 april till 3 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

20/4
Inrikes resa

24/4
KU-utfrågning, riksdagen

Kristina Persson

20/4
Besöker Norrtälje

28/4
Inrikes resa

30/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

https://www.regeringen.se/


Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

20/4
Möte med Luxemburgs arbetsmarknadsminister, Stockholm

21/4
Deltar vid informellt ministerrådsmöte EPSCO, Riga

24/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

25/4
Informella Ekofin, Riga

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/5
Inrikes resa

Ardalan Shekarabi

21/4
Medverkan på seminarium om ny styrning av välfärden, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/4
Medverkande på Förvaltningspolitiska dagen, Stockholm

Tal på Svenska spels årsstämma, Visby



24/4
Anförande på seminarium om upphandling, Östersund

28-29/4
Utrikes resa

1/5
Inrikes resa

Per Bolund

21/4
Anförande på DI:s Hållbarhetskonferens

22/4
Inrikes resa

27/4
Medverkar vid Visitadagen, Stockholm

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

20/4
Inledningsanförande vid försvarsmatsråd Skaraborg, Skövde

28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Anförande vid Folk och Försvar, Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

22/4
Inrikes resa

23/4



Utrikes resa

27/4
Invigning av Hässleholms Tingsrätt, Hässleholm

1/5
Inrikes resa

Anders Ygeman

20/4
Inrikes resa

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

20/4
Talar vid First Nordic Ukraina Film Festival, Stockholm

21/4
Deltar i möte med Svenska kommittén mot ansemitism, Stockholm

22/4
Deltar i konferens för Romsk inkludering, Luleå

28/4
Deltar i samrådsmöte med de nationella minoriteterna, Stockholm

29/4
Anförande vid World Press Freedom Day, Stockholm

Miljö- och energidepartementet



Åsa Romson

20/4
KU-utfrågning, riksdagen

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/4
Inrikes resa

27/4
Deltar på Nordiskt ministerrådsmöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

Ibrahim Baylan
23/4
Muntlig frågestund, riksdagen

1/5
Inrikes resa

Ibrahim Baylan

23/4
Muntlig frågestund, riksdagen

1/5
Inrikes resa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

19-21/4
Utrikes resa

28/4
Inledningstal på DI Gasell, Stockholm



29/4
Utrikes resa

29/4
Anförande på Swedish Medtech årsmöte, Stockholm

1/5
Inrikes resa

Anna Johansson

20/4
Talar på Swedish Maritime Day, Göteborg

21/4
Invigning RTC, Sundsvall

22/4
Medverkar på konferensen Eayfairs, Malmö

Möte med Helsingborgs kommun

23/4
KU-utfrågning, riksdagen

Medverkar på Redareföreningens årsmöte, Stockholm

1/5
Inrikes resa

Mehmet Kaplan

21/4
KU-utfrågning, riksdagen

22/4
Invigning av studentbostäder, Örebro

Deltar på Byggstartsceremoni Aspö-Logi, Skövde

23/4
Anförande på Ecoforum, Stockholm



24/4
Anförande på SABOs kongress, Karlstad

28/4
Deltagande på Ledarskapsdagen, Göteborg

Sven-Erik Bucht

20/4
Jordbruks-och fiskeråd, Luxemburg

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/4
Prisutdelare Arla Guldko, Stockholm

29/4
Medverkar på internationell konferens om djurvälfärd, Köpenhamn

Socialdepartementet

Åsa Regnér

20/4
Inledningstalar vid Barnveckan, Stockholm

21/4
Anförande vid Senior Välfärdskonferens, Göteborg

Inledningstalar på konferensen ”Bioståndshandläggare i äldreomsorgen”,
Stockholm

22/4
Medverkar på Seniorernas distriktordförandekonferens, Stockholm

23/4
Medverkar på Konferens för Vård och Omsorg, Gävle

26/4
Utrikes resa



28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Annika Strandhäll

21/4
Medverkar på PKT:s konferens, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

24/4
Deltagande i seminarium om ”äldrefattigdom i ett välfärdssamhälle”,
Stockholm

27/4
Inrikes resa

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Gabriel Wikström

20-24/4
Utrikes resa

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa



Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

20-22/4
Inrikes resa

23/4
Muntlig frågestund, riksdagen

27/4
Nordiskt ministermöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

20/4
Besöker Mittuniversitet, Sundsvall

21/4
Anförande på Svensk Näringsliv, Stockholm

22/4
Besök på Tekniska museet, Stockholm

23/4
Talar på seminarium om forskningspolitik och jämställdhet, Stockholm

24/4
Besök på Högskolan Väst, Trollhättan

27/4



Föreläsning på Stockholms Universitet, Stockholm

1/5
Inrikes resa

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

21-23/4
Deltar i "Asian-African Summit", Jakarta

27-28/4
Utrikes resa

1/5
Inrikes resa



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér
besöker Jämtland
Publicerad 16 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Imorgon fredag den 17 april och lördag 18 april besöker
statsråd Åsa Regnér Jämtland. Ministern ska tala vid
Socialdemokraternas distriktskongress och bjuder in till
ett feministmingel tillsammans med Margareta Winberg,
tidigare jämställdhetsminister. Åsa Regnér gör också ett
flertal besök i länet och träffar bland annat pensionärer,
skolelever och förskoleföräldrar.
Fredag den 17 april

13.30 -15.00 Besöker Gällö skola och träffar Jörgen Persson, skolpolitiker i
Bräcke kommun. 
Plats: Skolvägen 6, Gällö

15.30 -16.30 Besöker äldreboendet Nya Gellinergården
Plats: Mellanvägen 7A, Gällö

18.00 -19.30 Feministfredag, Region Jämtland bjuder in till mingel på
Clarion hotell. Margareta Winberg, ordförande i regionfullmäktige, deltar.
Plats: Prästgatan 16, Östersund

Lördag den 18 april

09.45 Åsa Regnér talar vid Socialdemokraterna Jämtlands läns
distriktskongress och delar ut Erlander-medalj, 
Plats: OSD Event o nöje, Krondikesvägen 93

https://www.regeringen.se/


11.00 -13.30 Torgmöte, Åsa Regnér deltar från klockan 13.00 
Plats: Gågatan (Prästgatan, vid Dressman)

14.00 -15.00 Möte med förskoleföräldrar, tillsammans med Niklas Daosson,
ordförande barn- och utbildningsnämnden i Östersund.
Plats: Mötesplatsen, Prästgatan 58

Media är välkomna att delta under dagen. Föranmäl er till pressekreterare
Joanna Abrahamsson.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Reformer på
Socialdepartementets områden
Publicerad 15 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Idag presenteras vårbudgeten för 2015. Höjt
bostadstillägg till pensionärer, ökat stöd till landets
kvinnojourer och mer pengar till idrottsrörelsen för att
erbjuda nyanlända aktiviteter och introduktion i
föreningsliv. Det är några av de nya satsningarna inom
Socialdepartementets områden som ska bidra till ett
mer jämlikt och jämställt samhälle.
Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen har varit ineffektiv för att minska
sjukfrånvaron samtidigt som den fått betydande negativa konsekvenser för
många människor. Därför avser regeringen ta bort den bortre tidsgränsen. Ett
annat förslag rör en höjning av bostadstillägget.

- För regeringen är det prioriterat att förbättra ekonomin för de pensionärer
som har det sämst ställt. Därför är vi glada över att kunna meddela att
bostadstillägget höjs. Det är en fråga om rättvisa, men också om jämställdhet
eftersom majoriteten i den här gruppen är kvinnor, säger
socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Det är fortfarande skillnader mellan kvinnor och män när det gäller tillgång
till vård och behandling. Regeringen vill därför prioritera förlossningsvården
för att göra förlossningsvården mer kunskapsbaserad och jämlik över hela
landet. Regeringen föreslår också en ökning av idrottsanslagen. Pengarna ska
gå till idrottsrörelsen för att kunna erbjuda människor som nyligen har fått
uppehållstillstånd i Sverige aktiviteter och introduktion till föreningslivet.

- Regeringena mål är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna under en
generation. I vårbudgeten finns flera viktiga satsningar för att nå dit. En

https://www.regeringen.se/


pusselbit är investeringar i förlossningsvården och kvinnors hälsa för en mer
jämlik vård över hela landet. Vi gör också en ökning av idrottsanslagen för
att, genom den plattform som idrottsrörelsen utgör, ge nyanlända barn,
ungdomar och vuxna som fått uppehållstillstånd i Sverige bättre
förutsättningar att bli delaktiga i det svenska samhället, säger Gabriel
Wikström, folkhäls-, sjukvårds- och idrottsminister.

Att stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor och deras barn är en viktig del av
den allmänna välfärden. Därför har regeringen beslutat att öka det statliga
stödet till landets ideella tjej- och kvinnojourer som utgör ett viktigt
komplement till kommunernas arbete för att ge dessa kvinnor stöd och hjälp.

- Vi satsar på den viktiga verksamheten som tjej- och kvinnojourerna driver.
Det här stödet bidrar till en ökad långsiktighet och till en bättre ekonomisk
stabilitet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Nedan följer ett urval av reformer på respektive ministers område.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

Bortre tidsgräns sjukförsäkringen
Ett förslag om avskaffad bortre tidsgräns i sjukförsäkringen från och med
den 1 januari 2016 har skickats ut på remiss och regeringen avser att
återkomma med ett sådant förslag i budgetpropositionen för 2016.

Bostadstillägget till pensionärer

Regeringen anser att bostadstillägget, till den som har fyllt 65 år, bör betalas
ut med 95 procent av bostadskostnaden upp till en bostadskostnad på 5000
kronor per månad. Nuvarande nivå är 93 procent. Förändringen föreslås
gälla från den 1 september 2015.

Underhållsstödet

Regeringen föreslår att underhållsstödet till ensamstående föräldrar höjs med
300 kronor per barn och månad, från maximalt 1273 kr per barn/månad till
1573 kr per barn/månad. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 september
2015 och tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd och
betalningsskyldighet som avser tid efter den 30 september 2015.

Ersättningen till sjukskrivna arbetslösa



Regeringen föreslår att ersättningen till arbetslösa sjukskrivna höjs. Den
högsta ersättningen höjs från 486 kronor till 543 kronor per dag från och med
den 7 september 2015.

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel
Wikström

Idrottsrörelsen

Regeringen föreslår också en ökning av idrottsanslagen. 32 miljoner avsätts
under 2015 och 64 miljoner per år från och med 2016. Pengarna ska
användas för att erbjuda aktiviteter och grundläggande introduktion till
föreningslivet och idrottsrörelsen för nyanlända som fått uppehållstillstånd i
Sverige.

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

För att förbättra förlossningsvården och stärka insatserna för kvinnors hälsa
föreslår regeringen att 200 miljoner kronor avsätts 2015 och 400 miljoner
kronor per år 2016-2019.

Kostnadsfria läkemedel för barn

För att utjämna hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper
kommer regeringen i BP16 att föreslå barn under 18 år ska erbjudas
kostnadsfria läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Den
aktuella gruppen får därmed inga kostnader för förmånsvaror när de
expedieras på apotek. Reformen ska även omfatta asylsökande barn och
barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Satsningen aviseras gälla
från och med den 1 januari 2016 och regeringen avser återkomma till
riksdagen med förslag och finansiering i BP16.

Barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér

Bemanningen inom äldreomsorgen

Regeringen föreslår att 1 miljard kronor avsätts för en utökad bemanning
inom äldreomsorgen. För 2016-2018 beräknas satsningen uppgå till 2
miljarder kronor årligen.



Kvinnojourer

För att stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor och deras barn föreslår
regeringen att det avsätts 25 miljoner kronor till de ideella kvinnojourerna för
2015. Under perioden 2016-2019 avsätts ytterligare 100 miljoner kronor per
år för att stärka kvinnojourernas arbete.

Glasögon till barn

För att garantera att alla barn och unga, 8-19 år, ska kunna få ekonomiskt
stöd till glasögon avsätter regeringen 120 miljoner kronor per år från och
med 2016. Alla landsting ger redan bidrag för standardglasögon till barn i
åldern 0–7 år. I åldersgruppen 8–19 år är bidragsgivningen mycket mer
ojämn. Avsikten med satsningen är därför att alla barn och unga ska kunna
delta i samhället på lika villkor.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér presenterar
vårbudgeten i Örebro
Publicerad 14 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Imorgon, onsdag den 15 april, presenterar regeringen
vårbudgeten. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér är på plats i Örebro där hon redogör för
budgetsatsningarna inom sina ansvarsområden.

Tid och plats för presentation av vårbudgeten:

Tid: klockan 12.00
Plats: Ängen vårdcentral och äldreboende, konferenssal 
Boskärsgatan 48 A, Örebro

Media är välkomna att delta under dagen, kontakta pressekreterare Joanna
Abrahamsson.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér inledningstalar vid
Socionomdagarna
Publicerad 13 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Imorgon, tisdag den 14 april, deltar barn-, äldre och
jämställdhetsminister Åsa Regnér som inledningstalare
vid Socionomdagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö.
- Socialt arbete är en av grundpelarna i ett välfärdssamhälle. Att vi har ett
skyddsnät som gör att alla barn har en trygg uppväxt och att ingen människa
behöver leva i fattigdom oavsett ekonomiska resurser är oerhört viktigt,
säger barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér som är ansvarig
minister för socialtjänstlagen.

Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och
ungomsvården, deltar också i ett panelsamtal under ett seminarium som
arrangeras tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting samt
Akademikerförbundet SSR.

Årets Socionomdagarna genomförs 14-15 april på Stockholmsmässan i
Älvsjö.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér talar vid Malmö stads
jämställdhetsdag
Publicerad 10 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

På måndag den 13 april deltar jämställdhetsminister
Åsa Regnér vid Jämställdhetsdagen som arrangeras av
Malmö stad. Fokus för dagen är hur jämställdhetsarbete
integreras i kommunernas och landstingens
verksamheter.
- För att nå regeringens jämställdhetspolitiska mål, om att kvinnor och män
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, är det helt
avgörande att kommuner och landsting arbetar aktivt med dessa frågor i sina
olika verksamheter. Hur vi bemöts inom exempelvis skola, vård och omsorg
har stor betydelse för våra möjligheter att leva jämställda liv, säger
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Tid och plats för Jämställhetsdagen

Datum: Måndag den 13 april 
Tid: kl. 08.30 -16.00, Åsa Regnér talar klockan 09.30
Plats: Moriskan, Parkgatan 2, Malmö

Medier är välkomna att delta vid Jämställdhetsdagen. För anmälan kontakta
pressekreterare Joanna Abrahamsson.

Arbetet med jämställdhetsintegrering i offentlig sektor

Regeringen har nyligen beslutat att ge stöd till Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) för ett nytt projekt som ska främja kunskapsspridning av
jämställdhetsarbete mellan kommuner. I projektet ingår att sprida kunskap,
erfarenheter och goda exempel för hur kommunerna integrerar
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jämställdhetsarbete i förvaltningar och verksamheter samt hur det bidrar till
en bättre service till invånarna.

Regeringen gör också en fyra år lång satsning för jämställdhetsintergering i
41 myndigheter. Satsningen innebär att Nationella sekretariatet för
genusforskning erbjuder handledning, utbildning och processtöd för
myndigheternas arbete. Myndigheterna ska säkerställa att de inte skapar
ojämställdhet i sin verksamhet genom att kvalitetssäkra service och tjänster
ur ett jämställdhetsperspektiv.



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
16-17
Publicerad 10 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

13-26 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Kristina Persson

13/4
Deltar vid internat för analysgrupperna och framtidskansliet, Lidingö

Deltar i seminarium om integration, Rosenbad

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

13/4
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

15/4
Talar vid industrifackens konferens, Bålsta

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20/4

https://www.regeringen.se/


Möte med Luxemburgs arbetsmarknadsminister, Stockholm

21/4
Deltar vid informellt ministerrådsmöte EPSCO, Riga

24/4
Inrikes resa

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

17-19/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington

Ardalan Shekarabi

14/4
Anförande på seminarium om Hållbar upphandling, Stockholm

Deltar vid riksdagsdebatt, riksdagen

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

15/4
Inrikes resa

16/4
Anförande på Kommuninvests årsstämma, Stockholm

18/4
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

15/4
Inrikes resa

20/4



Inledningsanförande vid försvarsmatsråd Skaraborg, Skövde

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

15/4
Invigningstalar vid Museernas vårmöte, Sigtuna

Deltar vid panelsamtal vid World Art Day, Stockholm

Inrikes resa

16/4
Deltar i möte med Handikappförbundet, Stockholm

17/4
Deltar i dialogmöte om kultursamverkansmodellen, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

17/4
Inleder seminarium om kortlivad klimatpåverkade luftföroreningar,
Rosenbad

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ibrahim Baylan

15-16/4
Informellt TTE-råd, Lettland

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Näringsdepartementet

Mikael Damberg



14/4
Invigningstalar på Skogsnäringsveckan, Stockholm

Håller anförande på 33-listan, Stockholm

Deltar på seminarium om PGU, Stockholm

15/4
Deltar i paneldiskussion ”Förutsättningar för entreprenörskap, entreprenörer
och innovation i Sverige”, Jönköping

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

19-21/4
Utrikes resa

Anna Johansson

13/4
Besöker järnvägsspår, Stockholm

15/4
Inledningstalar på Stora Transportdagen, Stockholm

Inrikes resa

16/4
Medverkar på Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjandes
kongress, Stockholm

20/4
Talar på Swedish Maritime Day, Göteborg

Mehmet Kaplan

16/4
Medverkar på Fastighetsägarna GFR:s fullmäktigemöte, Göteborg

Sven-Erik Bucht

13/4



Prisutdelning LRF:s Guldmedalj Mjölk, Rosenbad

15/4
Inrikes resa

Håller anförande på Matdagen, Stockholm

17/4
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

20/4
Jordbruks-och fiskeråd, Luxemburg

Socialdepartementet

Åsa Regnér

14/4
Inledningstalar på Socionomdagarna, Älvsjö

15/4
Inrikes resa

16/4
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

17/4
Deltar vid UN Womens distriktkonferens, Östersund

20/4
Inledningstalar vid Barnveckan, Stockholm

Annika Strandhäll

13/4
Inrikes resa

15/4
Talar på Tjänstepensionsdagen, Stockholm

16/4
Inledningstalar på frukostseminarium om Fortes rapportarbete, Stockholm



17/4
Inrikes resa

Gabriel Wikström

13/4
Deltar i Landstingsdialog, Uppland

14/4
Inrikes resa

15/4
Inrikes resa

16/4
Deltar vid frågestund, riksdagen

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20-24/4
Utrikes resa

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

17/4
Inrikes resa

Aida Hadzialic

13/4
Inledningstalar på vuxenutbildningskonferens, Linköping

15/4
Inrikes resa

16/4
Talar på Folkbindningsrådet, Stockholm

18/4



Inrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

14/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

15/4
Deltar vid seminarium "Starka tillsammans - från idé till verklighet",
Göteborg

Anförande vid internationella vetenskapsfestivalen i Göteborg, Göteborg

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

14/4
Deltar på seminariet "Nystart för politik för Global utveckling", Stockholm

17-19/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen välkomnar debatt om
äldreomsorgen
Publicerad 07 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Regeringen har i sitt förslag till budget satsat 1 miljard
kronor för innevarande år och aviserat 2 miljarder
kronor för de kommande tre åren för utökad bemanning
och kvalitet i äldreomsorgen.
- För regeringen är äldreomsorgen en prioriterad fråga. Vi ser
bemanningsfrågan som en av de viktigaste inom området. Därför gör vi
denna satsning som även är en av regeringens viktiga
jämställdhetssatsningar. Det kommer att bidra till bättre arbetsmiljö för de
kvinnor som jobbar inom omsorgen och ökad trygghet för brukarna, säger
Pernilla Baralt, statssekreterare hos äldreminister Åsa Regnér.

Socialstyrelsen har idag till regeringen lämnat förslag till föreskrifter och
allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda
boenden. Ärendet ska beredas i vanlig ordning med berörda departement.

Vi välkomnar den diskussion som nu pågår om hur äldreomsorgen kan
förbättras. Vi fortsätter dialogen med SKL, Socialstyrelsen och andra
berörda samt förbereder ett flertal initiativ för att förbättra kvaliteten inom
olika områden inom äldreomsorgen. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
15-16
Publicerad 02 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

6 - 19 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

9/4
Deltar i muntlig frågestund, riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

10/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

13/4
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Finansdepartementet

https://www.regeringen.se/


Magdalena Andersson

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

16-20/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington

Ardalan Shekarabi

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

9/4
Deltar i seminarium av Branschföreningen för Onlinespel (BOS) om
spelmissbruk, Stockholm

Per Bolund

7/4
Deltar i lansering av Hallå Konsument, Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

10/4
Deltar i möte med Generalsekreterare för Svenska Kyrkan, Uppsala

15/4
Invigningstalar vid Museernas vårmöte, Sigtuna
Deltar vid panelsamtal vid World Art Day, Stockholm



16/4
Deltar i möte med Handikappförbundet, Stockholm

17/4
Deltar i dialogmöte om kultursamverkansmodellen, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

8/4
Besöker Kina

Ibrahim Baylan

10/4
Besöker Uppsala universitet, Uppsala

15-16/4
Informellt TTE-råd, Lettland

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

10/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

14/4
Invigningstalar på Skogsnäringsveckan, Stockholm

15/4
Inrikes resa

Anna Johansson



7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

15/4
Inledningstalar på Stora Transportdagen, Stockholm

16/4
Medverkar på Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjandes
kongress, Stockholm

Mehmet Kaplan

8/4
Inrikes resa

16/4
Medverkar på Fastighetsägarna GFR:s fullmäktigemöte, Göteborg

Sven-Erik Bucht

10/4
Besök på det tyska företaget BKM på Arvidsjaur Flygplats

Socialdepartementet

Åsa Regnér

11/4
Inrikes resa

14/4
Inledningstalar på Socionomdagarna, Älvsjö

Annika Strandhäll

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

9/4
Deltar vid seminarium Pensionsgruppen, Stockholm



13/4
Inrikes resa

15/4
Talar på Tjänstepensionsdagen, Stockholm

Gabriel Wikström

13/4
Inrikes resa

15/4
Anförande på Västmanlands idrottsförbunds årsmöte, Västerås

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

17/4
Inrikes resa

Aida Hadzialic

8/4
Besöker CSN, Sundsvall

13/4
Inledningstalar på vuxenutbildningskonferens, Linköping

16/4
Tala på folkbindningsrådets vårsammanträde, Stockholm

Helene Hellmark Knutsson

8/4
Besök på gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

10/4



Besöker Uppsala universitet, Uppsala

15/4
Deltar vid seminarium "Starka tillsammans - från idé till verklighet",
Göteborg

Anförande vid internationella vetenskapsfestivalen i Göteborg,

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

7/4
Turné- och partidag i Umeå

Isabella Lövin

14/4
Deltar på seminariet "Nystart för politik för Global utveckling", Stockholm

16-20/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny kommunikationssatsning för att
förebygga diskriminering av
personer med
funktionsnedsättning
Publicerad 01 april 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Idag fick Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag
av regeringen att i samarbete med
Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomföra en
kommunikationssatsning för att öka kunskapen om
innehållet i FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. I uppdraget ingår också att
informera om att bristande tillgänglighet, från och med
januari i år, är en form av diskriminering.
I en dialog med Sveriges regering lämnade FN:s övervakningskommitté
synpunkter våren 2014 i form av rekommendationer till hur Sverige bättre
ska uppfylla konventionens krav när det gäller rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. I uppdraget till Myndigheten för delaktighet (MFD)
och Diskrimineringsombudsmannen (DO) ingår också att sprida information
till myndigheter, kommuner, organisationer och enskilda personer om vad
som sägs i dessa rekommendationer.

- Regeringens syfte med uppdraget är att motverka diskriminering genom att
öka kunskap och medvetenhet om dessa rättigheter samt att bidra till en
ökad delaktighet och tillgänglighet. Det är särskilt viktigt att genomföra
arbetet i nära kontakt med funktionshindersorganisationerna och att
engagera personer med funktionsnedsättning i arbetet, bland annat för att
visa på effektiva vägar att motverka diskriminering, säger Barn, äldre- och

https://www.regeringen.se/


jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Satsningen ska pågå under åren 2015-2017.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Två nya steg mot ett mer jämställt
samhälle
Publicerad 01 april 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera
effekterna av programmet Mentors in Violence
Prevention som ska förebygga våld mot flickor. Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) kommer också få stöd
för ett nytt projekt för kunskapsspridning av
jämställdhetsarbete mellan kommuner.
- Vi måste intensifiera det förebyggande arbetet mot våld mot kvinnor.
Insatserna har de senaste åren successivt ökat, men våldsnivån är kvar på
samma nivå och har ibland till och med ökat. Vi måste därför ha mer
kunskap om förebyggande arbete som fungerar, säger barn-, äldre och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Idag finns begränsad kunskap om vilka program som fungerar i det
våldsförebyggande arbetet. Framför allt saknas utvärderingar som bygger på
svenska förhållanden. Syftet med det våldsförebyggande programmet
Mentors in Violence, som används i USA och Kanada, är att öka kunskapen
om och förändra stereotypa könsroller som kopplar samman maskulinitet och
våldsutövande. Utvärderingen, som Skolverket ska genomföra utifrån ett
jämställdhetsperspektiv, ska belysa pojkars och flickors attityder och
beteenden kopplat till pojkars våld mot flickor.

Regeringen avser att avsätta sammanlagt 4 miljoner kronor under perioden år
2015-2017. Skolverket ska redovisa uppdraget senast den 1 april 2018.

Stöd till projekt för jämställdhetsintegrering i kommuner

Regeringen har också beslutat att ge stöd till Sveriges Kommuner och

https://www.regeringen.se/


Landsting (SKL) för ett nytt projekt som ska främja kunskapsspridning av
jämställdhetsarbete mellan kommuner.

I projektet ingår att sprida kunskap, erfarenheter och goda exempel för hur
kommunerna integrerar jämställdhetsarbete i förvaltningar och verksamheter
samt hur det bidrar till en bättre service till invånarna.

Projektet ska pågå 2015-2018 och beräknas uppgå till 4 miljoner kronor.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Budgetsatsningar för en modern
välfärdsstat
Publicerad 31 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar, utökad
bemanning inom äldreomsorgen och investeringar i
förlossningsvården är satsningar inom
Socialdepartementets områden som ingår i den
ekonomiska vårpropositionen. Dessa förslag bidrar till
ett mer jämställt samhälle, en modern välfärd och till
regeringens mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna
på en generation. Reformerna är ett resultat av en
uppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.
Ett av budgetförslagen rör underhållsstödet till ensamstående föräldrar som
är en grupp som ofta lever på marginalen.

- Ensamstående föräldrar, ofta mammor, har en ekonomiskt utsatt situation.
Underhållsstödet har inte höjts sedan 2006. Nu höjer vi det med 300 kronor
per barn och månad, det känns väldigt bra, säger socialförsäkringsminister
Annika Strandhäll.

Det är fortfarande tydliga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller
tillgång till vård och behandling på lika villkor inom hälso- och sjukvården.
Regeringen vill därför prioritera förlossningsvården. En satsning genomförs
för att göra förlossningsvården mer kunskapsbaserad och jämlik över hela
landet. Även andra insatser för kvinnors hälsa kommer att ingå i satsningen.

- För en feministisk regering är det självklart att investera i
förlossningsvården och kvinnors hälsa. I det livsomvälvande ögonblick som
en förlossning innebär ska alla kunna känna sig trygga med vården, både
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innan och efter, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel
Wikström.

Äldre ska ha tillgång till en likvärdig och jämlik äldreomsorg med hög
kvalitet oavsett bostadsort. För att skapa en ökad trygghet föreslår
regeringen därför att 1 miljard kronor avsätts för en utökad bemanning i
äldreomsorgen. 

- Satsningen inom äldreomsorgen är också en av regeringens viktiga
jämställdhetssatsningar. Det kommer att bidra till bättre arbetsmiljö för de
kvinnor som jobbar inom omsorgen och förbättrad omsorg om brukarna,
säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

- Vi är väldigt glada över att budgetförhandlingarna ger så bra resultat. Det är
centrala feministiska välfärdsreformer för fler anställda i äldreomsorgen,
förbättrad förlossningsvård och höjt underhållsstöd, säger Ulla Andersson,
ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet som har varit med och
förhandlat fram budgeten.

Nedan följer ett urval av reformer på respektive ministers område.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll

Underhållsstöd

Regeringen föreslår att underhållsstödet till ensamstående föräldrar höjs med
300 kronor per barn och månad, från maximalt 1273 kr per barn/månad till
1573 kr per barn/månad. Förslaget föreslås träda i kraft den 
1 september 2015 och tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd och
betalningsskyldighet som avser tid efter den 30 september 2015.

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel
Wikström

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

För att förbättra förlossningsvården och stärka insatserna för kvinnors hälsa
föreslår regeringen att 200 miljoner kronor avsätts 2015 och 400 miljoner
kronor per år 2016-2017.



Kostnadsfria läkemedel för barn

För att möjliggöra vård på lika villkor för barn och utjämna hälsoskillnaderna
mellan olika socioekonomiska grupper föreslås att ett icke behovsprövat
system införs med kostnadsfria läkemedel och varor inom
läkemedelsförmånerna för barn upp till 18 år. Reformen ska även omfatta
asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
Satsningen aviseras gälla från och med den 1:e januari 2016.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

Bemanning inom äldreomsorgen

Regeringen föreslår att 1 miljard kronor avsätts för en utökad bemanning
inom äldreomsorgen. För 2016-2018 beräknas satsningen uppgå till 2
miljarder kronor årligen.

Kvinno- och tjejjourer

För att stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor och deras barn föreslår
regeringen att det avsätts 25 miljoner kronor till de ideella kvinno- och
tjejjourerna för 2015. Under perioden 2016-2019 avsätts ytterligare 100
miljoner kronor per år för att stärka kvinno- och tjejjourernas arbete.



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
14-15
Publicerad 27 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

30 mars- 12 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

27-28/3
Besöker Kina

30-31/3
Besöker USA

9/4
Deltar i muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

30/3
Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

Inledningsanförande vid S-2000 årsmöte, Stockholm

1/4
Bilateralt möte med Ulla Rosenström, Chief Senior Specialist, Prime
Minister's Office Finland, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

30/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, privat sektor, Stockholm

Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

31/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, offentlig tjänstesektor,
Stockholm

Tar emot slutbetänkande från Utredningen om nya utstationeringsregler,
Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

30/3
Seminarium OECD:s Economic Survey, Stockholm

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

30/3
Överlämnande av betänkande - Främjandeförbudsutredningen, Stockholm

31/3
Överlämnande av Benchmarking-utredningen, Stockholm

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

9/4
Deltar i seminarium av Branschföreningen för Onlinespel (BOS) om
spelmissbruk, Stockholm



Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

31/3
Svensk Finsk försvarsministerdialog, Hanaholmen

1/4
Utrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

31/3
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

30/3
Deltar i podsamtal med Hanna Fahl, Stockholm

31/3
Deltar vid tillkännagivandet av Almapriset, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

8/4
Utrikes resa

Ibrahim Baylan

10/4
Besök Uppsala Universitet



Näringsdepartementet

Mikael Damberg

30/3
Seminarium OECD:s Economic Survey, Stockholm

31/3
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

Anna Johansson

30/3-2/4
Utrikes resa

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Sven-Erik Bucht

31/3
Utredningen Service i glesbygd presenteras, Stockholm

10/4
Besök på det tyska företaget BKM på Arvidsjaur Flygplats

Socialdepartementet

Annika Strandhäll

30/3
Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

30/3
Inrikes resa

9/4
Deltar vid seminarium Pensionsgruppen, Stockholm

Utbildningsdepartementet



Aida Hadzialic

8/4
Besöker CSN, Sundsvall

Helene Hellmark Knutsson

30/3
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

31/3
Besök på Mälardalens högskola, Eskilstuna

8/4
Besök på gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

10/4
Besök på Uppsala Universitet, Uppsala

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

7/4
Inrikes resa

Isabella Lövin

7/4
Deltar på seminarium arrangerat av Utrikespolitiska Institutet och
Naturskyddsföreningen Grönt bistånd, Stockholm



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér och Gustav Fridolin
kommenterar
Barnombudsmannens årsrapport
om trakasserier och kränkningar i
skolan
Publicerad 27 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

På måndag den 30 mars överlämnar
Barnombudsmannen sin årsrapport, som i år har fokus
på kränkningar och trakasserier i skolan, till regeringen.
I samband med detta håller barnminister Åsa Regnér
och utbildningsminister Gustav Fridolin en pressträff
och kommenterar rapporten.
Barnombudsmannen är en statlig myndighet som företräder barns och ungas
rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter,
barnkonventionen. Barnombudsmannen ska varje år enligt lag överlämna en
rapport om sin verksamhet samt om de frågor om barn och unga som
ombudsmannen anser att regeringen behöver ha kännedom om.

Barnombudsmannen har regelbunden dialog med barn och unga och årets
rapport fokuserar på trakasserier och kränkningar i skolan.

Tid och plats för pressträffen:

Tid: måndagen den 30 mars klockan 09.30
Plats: Socialdepartementet, Fredsgatan 8, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Föranmälan till Joanna Abrahamsson senast klockan 08.00 på måndag.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

120 miljoner till glasögon för barn
och unga
Publicerad 26 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

För att garantera att alla barn ska kunna få ekonomiskt
stöd till glasögon avsätter regeringen 120 miljoner
kronor per år. Förslaget kommer att ingå i
budgetpropositionen för 2016.
- Alla barn ska kunna vara delaktiga i skolan och på fritiden, oavsett
funktionsförmåga, bostadsort eller i vilken ekonomisk situation familjen
befinner sig i. Därför är denna satsning på glasögon en viktig markering för
barns rättigheter, säger barnminister Åsa Regnér.

Regeringen avsätter 120 miljoner kronor per år från och med 2016 till
ekonomiskt stöd för att barn och unga i åldern 8-19 år ska få bidrag för
glasögon.

- Glasögon bör ses som ett hjälpmedel och som en rättighet för barn. Vi vill
ha en välfärd att lita på och det här är grundläggande rättvisereform.
Föräldrar ska inte tvingas välja mellan att betala räkningar och glasögon till
barnen, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för
Vänsterpartiet som har varit med och förhandlat fram budgeten.

Alla landsting ger redan bidrag för standardglasögon till barn i åldern 0–7 år.
I åldersgruppen 8–19 år är bidragsgivningen mycket mer ojämn. Avsikten
med satsningen är därför att alla barn och unga ska kunna delta i samhället
på lika villkor. Frågan berör cirka 12-13 procent av barn och unga, vilket
motsvarar drygt 150 000 personer.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Stimulans för ökat byggande
Publicerad 25 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har som målsättning att öka byggandet till
250 000 bostäder 2015-2020. De investeringar vi ser
framför oss för budgeten för 2016 omfattar 6,7 miljarder
kronor per år.
För att öka nybyggnationen av hyresrätter föreslår regeringen att en
stimulans för nybyggnation införs. Förslaget kommer att ingå i
budgetpropositionen för 2016 och beräknas uppgå till 3,2 miljarder kronor
per år.

Därutöver kommer ett paket presenteras i höstens budgetproposition som
omfattar 3,0 miljarder med fokus på att:

Stimulans till kommuner för ökat byggande och effektiviserad
handläggning,
Energieffektivisering av miljonprogrammet,
Ett nytt och mer effektivt stöd till byggande av äldrebostäder,

Sedan tidigare har även regeringens förslag om 0,5 miljarder i investeringar i
förbättrad kollektivtrafik och ett förtätat byggande inom ramen för
stadsmiljöavtalen antagits av riksdagen.

Bostadsbristen är ett av de viktigaste hindren för framväxten av nya jobb i
Sverige. Tillgången till en egen bostad är också något av det viktigaste för att
människor ska kunna leva det liv man vill leva. Möjligheten till arbete,
studier eller att bilda familj beror på detta.

Bostadsbyggandet ökar men är fortfarande inte högre än före finanskrisen.
Särskilt stor är bristen på hyresrätter, och byggande av hyresrätter har
successivt fått sämre villkor jämfört med småhus och bostadsrätter.
Regeringen föreslår därför ett stöd för nybyggnation av hyresrätter och

https://www.regeringen.se/


studentbostäder i kommuner med bostadsbrist.

- Sverige behöver investera mer för att klara jobben och framtida
konkurrenskraft, och det finns få saker som är så klokt att investera i som att
fler människor har en egen bostad, säger statsminister Stefan Löfven.

- Det ska byggas mer för människor med vanliga inkomster och det ska
byggas på ett klimatsmart sätt. Det underlättar vi med det här stödet, säger
klimat- och miljöminister Åsa Romson.

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

Med den föreslagna budgetramen skulle stöd kunna ges till ungefär 15 000
lägenheter per år. Investeringsstödet är en del av regeringens bostadspaket.
Där avsätts ytterligare 3,5 miljarder kronor till stöd till kommunerna för ökat
bostadsbyggande och effektiviserad handläggning, energieffektivisering av
miljonprogrammet, stadsmiljöavtal samt stöd till byggande av äldrebostäder.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sverige tilldelades
jämställdhetspris i Etiopien
Publicerad 23 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Idag mottog jämställdhetsminister Åsa Regnér ett pris
vid Women In Parliaments Global Forum (WIP) i Addis
Abeba, Etiopien. Sverige uppmärksammas för sitt
jämställdhetsarbete och internationellt framstående
position baserat på World Economic Forum Global
Gender Gap Index.
- Som jämställdhetsminister i en feministisk regering är jag väldigt glad och
hedrad över att för Sveriges del ta emot Wip Awards 2015, sa barn- äldre-
och jämställdhetsminister Åsa Regnér i sitt tal.

Åsa Regnér talade om utmaningarna för jämställhetsarbetet internationellt
och lyfte särskilt vikten av att kvinnor ska ha samma möjligheter som män
att ta nå maktpositioner i samhället. På konferensen Women In Parliaments
Global Forum (WIP) i Addis Abeba deltar cirka 500 kvinnliga
parlamentariker från hela världen. Politiker från flera olika länder kom fram
till Åsa Regnér efter prisutdelningen och gratulerade Sverige.

Möte med etiopiska jämställdhetsministeriet

I samband med besöket deltar jämställdhetsminister Åsa Regnér även i en
paneldiskussion om kvinnors hälsa, gör ett fältbesök på en kvinnojour samt
träffar företrädare för motsvarande etiopiska jämställdhetsministeriet och
Finansdepartementet.

Åsa Regnér medverkar också i en diskussion med regionala
samarbetsorganisationer om viktiga faktorer för utveckling för jämställdhet i
Afrika.

https://www.regeringen.se/


Media är välkomna att träffa eller göra telefonintervju med Åsa Regnér
under besöket i Etiopien.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsminister Åsa Regnér
besöker Etiopien
Publicerad 20 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Den 23-24 mars besöker barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér Addis Abeba i
Etiopien för att ta emot ett jämställdhetspris från
Women In Parliaments Global Forum (WIP) vid WIP
Summit.
Sverige uppmärksammas för sin jämställdhetspolitik och internationellt
framstående position baserat på World Economic Forum Global Gender Gap
Index. På konferensen förväntas cirka 500 kvinnliga parlamentariker från
hela världen delta.

I samband med besöket deltar Åsa Regnér även i en paneldiskussion om
kvinnors hälsa, gör ett fältbesök på en kvinnojour samt träffar företrädare för
motsvarande etiopiska jämställdhetsministeriet och Finansdepartementet.
Jämställdhetsministern medverkar också i en diskussion med regionala
samarbetsorganisationer om viktiga faktorer för utveckling för jämställdhet i
Afrika.

Media är välkomna att träffa eller göra telefonintervju med Åsa Regnér
under besöket i Etiopien. Vänligen föranmäl intresse till pressekreterare.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér talar vid
demografikonferens i Berlin
Publicerad 20 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Idag deltar äldreminister Åsa Regnér vid Berlin
Demography Forum där hon håller tal om utmaningarna
med att gruppen äldre växer och att vi lever allt längre.
Ministern träffar även sin tyska motsvarighet, Manuela
Schwesig, samt gör ett besök vid ett seniorboende.
Berlin Demography Forum, som arrangeras för fjärde året, pågår den 18-20
mars. Konferensen har som utgångspunkt att många länder på det norra
halvklotet står inför samma demografiska förändringar med åldrande
befolkningar.

Under de två dagarna samlas politiker, forskare, företagsledare och
representanter från internationella organisationer för att diskutera lösningar
som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér talar om de utmaningar
som Sverige står inför när exempelvis färre personer ska försörja en allt
större grupp äldre.

- Den största utmaningen för svensk del blir att hitta personal till en snabbt
växande äldreomsorg. Det är också viktigt med framtida kvalitet, både för
behövande och de som jobbar inom äldreomsorgen, säger Åsa Regnér.

Besöker senoirboende

Åsa Regnér ska också delta vid en frukost på den svenska ambassaden samt
träffa den tyska familje-, äldre- och jämställdhetsministern Manuela
Schwesig och bland annat diskutera frågor som rör barnrätt och jämställdhet.

https://www.regeringen.se/


Åsa Regnér gör även ett besök på ett tyskt seniorboende som finansieras
delvis av de boende själva.



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér: En fungerande
samordning mellan kommuner och
landsting är en förutsättning för
missbruks- och beroendevården
Publicerad 19 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Igår medverkade Barn-, äldre och jämställdhetsminister
Åsa Regnér i SVT:s Uppdrag Granskning, som hade
fokus på att personer med missbruk hamnar mellan
stolarna och inte får den hjälp de behöver. Missbruks-
och beroendevården är ett gemensamt ansvar för
kommuner och landsting och ställer höga krav på
samordning och uppföljning.
- Det är alltid ett misslyckande när människor inte får den hjälp de behöver
på grund av att samhällets insatser inte har samordnats och fungerat som det
är tänkt. Reportagen i SVT:s Uppdrag Granskning visar på ett väldigt
oroande problem som regeringen ser allvarligt på. Kvinnor är oftast extra
utsatta i sådana här situationer, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér.

Varje år dör över 500 personer i Sverige på grund av sitt narkotikamissbruk
och de flesta av dem är mellan 20 och 29 år. Det är dubbelt så många
dödsfall jämfört med antalet personer som dör årligen i trafiken.

Ansvarsgränser behöver tydliggöras

Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens samlade kompetens behövs för
att möta de komplexa vårdbehov som personer med missbruk eller beroende

https://www.regeringen.se/


ofta har. Därför är missbruks- och beroendevården ett gemensamt ansvar för
kommuner och landsting som sedan 1 juli 2013 är ålagda att ingå
överenskommelser om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar
bland annat alkohol eller narkotika. Ett gemensamt ansvar ställer höga krav
på samordning och rutiner.

- Ingen ska hamna mellan stolarna och avvisas från både landstingen och
kommunens verksamheter. Att det inträffar visar att huvudmännen behöver
tydliggöra sina ansvarsgränser och samarbetsytor så att lagens intentioner
förverkligas, säger Åsa Regnér.

Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamhet

Regeringen satsar i år 47 miljoner kronor för att stödja utvecklingen av
missbruks- och beroendevården. Det handlar dels om att utveckla barn- och
föräldraperspektivet i vården, dels öka den medicinska säkerheten och
omvårdnaden av de personer som omhändertas av polisen. För att fånga upp
personer med injektionsmissbruk och förhindra dödsfall måste även
tillgängligheten öka till så kallade ”lågtröskelverksamheter”, som exempelvis
sprututbytesverksamhet.Därutöver pågår ett arbete med att ta fram en ny
strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksprevention (ANDT).

När det gäller narkotikarelaterade dödsfall ser regeringen också behov av att
få bättre kunskap om de bakomliggande omständigheterna och hur personer
har rört sig inom vårdsystemet.



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
13-14
Publicerad 13 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

23 mars-5 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

25/3
Återrapportering Europeiska rådet, riksdagen

Kristina Persson

30/3
Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

30/3
Inledningsanförande vid S-2000 årsmöte, Stockholm

1/4
Bilateralt möte Ulla Rosenström, Chief Senior Specialist, Policy-analysis
Unit, Prime Minister's Office Finland, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson
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24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

25/3
Anförande på Finsamkonferens, Linköping

27/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, byggsektorn, Stockholm
Talar på Arbetsförmedlingens chefskonferens, Stockholm

30/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, privat sektor, Stockholm

31/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, offentlig tjänstesektor,
Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

25/3
Myndighetsbesök på Statens Pensionsverk, Sundsvall
Arbetsplatsbesök på Skönsmon, Sundsvall

Per Bolund

24/3
Anförande på seminarium “Hur ska tillväxten av jobb finansieras?”,
Stockholm

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

23/3



Inrikes resa

24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/4
Utrikes resa

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

23/3
Inrikes resa

Anders Ygeman

31/3
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

25/3
Invigningstalar på Digikult, Göteborg
Anförande på SFI:s slutseminarium ”Tillgänglig bio”

26-29/3
Utrikes resa

31/3
Deltar vid tillkännagivandet av Almapriset, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

25/3
Inrikes resa



26/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

Ibrahim Baylan

24/3
Inrikes resa

25/3
Anförande på Svenska kraftnäts "Kund- & intressentmöte", Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

24-25/3
Deltar på informellt ministerrådsmöte (FAC), Riga

30/3
Seminarium OECD:s Economic Survey, Stockholm

Anna Johansson

23/3
Studiebesök Chalmers, Göteborg

25/3
Studiebesök Frihamnen, Stockholm

30/3-2/4
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

23/3
Anförande på Årets Bygge-galan, Stockholm

24/3
Anförande på Sveriges Arkitekter, Stockholm

25/3



Studiebesök på Energimyndigheten, Eskilstuna

26/3
Besök på SABO/Mitthem, Sundsvall

Sven-Erik Bucht

23/3
Inrikes resa

Socialdepartementet

Åsa Regnér

21/3
Utrikes resa

26/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

30/3
Barnombudsmannen överlämnar årsrapport, Stockholm

Annika Strandhäll

22/3
Utrikes resa

30/3
Besök av OECD:s generalsekreterare, Stockholm

30/3
Inrikes resa

Gabriel Wikström

21-26/3
Utrikes resa

27/3
Inledningstalar på SKL-seminarium, Stockholm



Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

24/3
Inledningstalar på konferens för lärare på barn- och fritidsprogrammet,
Huddinge

25/3
Utrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

24/3
Tal på examensceremoni på Paideia, Wahrendorf

30/3
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

31/3
Besök på Mälardalens högskola, Eskilstuna

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

26/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

30/3
Deltagande på Givarkonferens för Syrien, Kuwait



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
12-13
Publicerad 13 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

16-29 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

18/3
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

19-20/3
Deltar vid Europeiska rådet, Bryssel

25/3
Återrapportering Europeiska rådet, riksdagen

Kristina Persson

19/3
Anförande och paneldiskussion vid Swedish Entrepreneurship Summit,
Örebro

Besöker Örebro Universitet, Örebro

Arbetsmarknadsdepartementet
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Ylva Johansson

17/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, centralorganisationerna,
Stockholm

20/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, industrisektorn,
Stockholm

25/3
Anförande på Finsamkonferens, Linköping

27/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, byggsektorn, Stockholm

Talar på Arbetsförmedlingens chefskonferens, StockholmMa

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

18/3
Anförande på Affärsvärldens Bank & Finans Outlook, Stockholm

20/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

17/3
Anförande på Ny styrning av välfärden, Bortom NPM, Göteborg

18/3
Besök av äldreboendet Persikan, Stockholm

25/3
Myndighetsbesök på Statens Pensionsverk, Sundsvall



Per Bolund

18/3
Anförande Nordic Cash & Treasury Management, Stockholm

19/3
Offentlig utfrågning om kontanter i samhället, riksdagen

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

17/3
Inrikes resa

23/3
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

16/3
Inrikes resa

20/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

23/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

20/3
Deltar vid Miljöbalksdagarna, Stockholm

26/3
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen



Ibrahim Baylan

24/3
Inrikes resa

25/3
Anförande på Svenska kraftnäts "Kund- & intressentmöte", Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

17/3
Anförande på Temadag Life Science, Lund

19/3
Utdelning av Musikexportpriset

20/3
Inrikes resa

Anna Johansson

19/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

26/3
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

16/3
Anförande på Hyresgästföreningens ledningskonferens, Stockholm

17/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

18/3
Håller anförande på Renoveringsdagen 2015, Stockholm

Håller anförande på Fastighetsmässan, Stockholm



19/3
Anförande på Byggherredagarna, Stockholm

20/3
Tal på UngBo, Malmö

23/3
Podradio, Stockholm

24/3
Anförande på Sveriges Arkitekter, Stockholm

25/3
Studiebesök på Energimyndigheten, Eskilstuna

26/3
Besök på SABO/Mitthem, Sundsvall

Sven-Erik Bucht

16-17/3
Deltar vid jordbruksråd, Bryssel

23/3 
Inrikes resa

Socialdepartementet

Åsa Regnér

16/3
Konferens, nationell dialog om den sociala barn- och ungdomsvården,
Rosenbad

18/3
Besök på Ersta diakoni, Stockholm

20/3
Utrikes resa

21/3
Utrikes resa



Annika Strandhäll

17/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/3
Utrikes resa

Gabriel Wikström

16/3
Deltar vid WHO-konferens, Geneve

19/3
Deltar på Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte, Stockholm

20/3
Anförande på Svenska HFS-nätverks nationella konferens, Västerås

21/3-26/3
Utrikes resa

27/3
Inledningstalar på SKL-seminarium, Stockholm

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

16/3
Inledningstalar på Folkhögskolelärarnas utbildningsdagar, Djurönäset

18/3
Inledningstalar på Yrkeshögskolans forum, Stockholm

20/3
Inrikes resa

24/3
Inledningstalar på konferens för lärare på barn- och fritidsprogrammet,
Huddinge



25/3
Utrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

17/3
Dialog med landshövdingen, Stockholm

18/3
Besök vid Örebro universitet, Örebro

Medverkar vid Swedish Entrepreneurship Summit, Örebro

24/3
Tal på examensceremoni på Paideia, Wahrendorf

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

20/3
Medverkar på Världsvattensdagen, Stockholm

Möte med Christopher Stoke, Stockholm

26/3
Deltar vid frågestund, riksdagen



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressträff med Åsa Regnér och
den nationella samordnaren för
den sociala barn- och
ungdomsvården
Publicerad 12 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Den 16 mars genomförs en nationell dialog om den
sociala barn- och ungdomsvården. Barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér och Cecilia Grefve,
nationell samordnare, bjuder in berörda myndigheter,
organisationer och aktörer för att gemensamt ta ett
krafttag och finna lösningar på problemen inom
socialtjänsten. I samband med detta hålls en pressträff.
Syftet med den nationella dialogen är att gemensamt lyfta frågor som rör
introduktion, kompetens, stabilitet och barns delaktighet där olika aktörers
roller och ansvar i utvecklingsarbetet synliggörs och diskuteras.

Tid och plats för pressträffen:

Tid: måndagen den 16 mars klockan 12.15 -12.45
Plats: Rotundan, Rosenbad 4, Stockholm (Rosenbads huvudentré)

Föranmäl intresse, senast fredag klockan 15.00: 
pressassistent Emma Gårdsäter
emma.gardsater@regeringskansliet.se 
072-571 32 97

Om den nationella dialogen
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Dialogen är en del i regeringens arbete med att fortsätta utveckla den sociala
barn- och ungdomsvården. Initiativet blir också ett inspel i regeringens
arbete under året med att ta fram direktiv till en översyn av socialtjänstlagen.

Dialogseminariet kommer huvudsakligen att utgå från dessa frågeställningar: 
Hur säkras en bra och likvärdig introduktion i yrkesrollen?
Vilka förutsättningar behövs för att utveckla och behålla kompetens och
skapa stabilitet hos socialsekreterare och arbetsledare? 
Hur säkras ett barnperspektiv och barns och ungas delaktighet?

Deltagande myndigheter, organisationer och aktörer:

Barnombudsmannen 
Inspektionen för vård och omsorg
Socialstyrelsen 
Statens institutionsstyrelse 
Utbildningsdepartementet 
Riksdagens socialutskott 
Riksdagens tvärpolitiska barngrupp
Utredningen om tvångsvård för barn och unga
Akademikerförbundet SSR
Föreningen Sveriges Socialchefer 
Stiftelsen Allmänna barnhuset 
Vision
Sveriges Kommuner och Landsting 
Representanter från kommuner



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsminister Åsa Regnér
deltar vid lunch med FN:s
generalsekreterare Ban Ki-moon
Publicerad 11 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Idag deltar barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér vid en lunch med FN:s generalsekreterare Ban
Ki-moon för att samtala om jämställdhet och utveckling.
Deltar gör även övriga nordiska ministrar på plats vid
The Commission on the Status of Women (CSW).
Under onsdagen träffar Åsa Regnér även Phumzile Mlambo-Ngcuka,
Executive Director för UN Women.

Om ministerns deltagande vid FN:s kvinnokommission

FN:s kvinnokommission genomför sitt årliga möte i New York den 9-20
mars. Fokus är kvinnors rättigheter.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér leder Sveriges delegation
och höll ett tal i generalförsamlingen under måndagen. Från Sverige deltar
även fem organisationer från det civila samhället, tjänstemän från
Regeringskansliet och Sida samt riksdagsledamöter.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér talade om kvinnors
rättigheter inför FN:s
generalförsamling
Publicerad 09 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Idag höll jämställdhetsminister Åsa Regnér tal inför
FN:s generalförsamling i samband med
kvinnokommissionens (Commission on the status on
women) årliga möte i New York.
- Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och mänskliga rättigheter är
kvinnors rättigheter. De får aldrig kränkas med hänvisning till kultur,
tradition, heder eller religion, sade Åsa Regnér i sitt tal.

I talet framhöll Åsa Regnér även kvinnors rättigheter vad gäller arbete, makt,
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Hon lyfte även kvinnor som
försvarar mänskliga rättigheter, men som möts av hårt motstånd även i form
av våld samt pojkar och mäns viktiga roll i jämställdhetsarbetet.

För 20 år sedan antogs Beijing Platform for Action på kvinnokommissionens
möte i Peking. Medlemsstaterna har idag antagit en politisk deklaration som
betonar handlingsplanens giltighet och betydelse.

Media

Media är välkomna att träffa Åsa Regnér på plats i New York eller göra
telefonintervjuer. Föranmäl intresse till pressekreterare Joanna
Abrahamsson.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér leder Sveriges
delegation på FN-möte om
kvinnors rättigheter
Publicerad 06 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

9-20 mars genomför FN:s kvinnokommission (Committe
on the status on women) sitt årliga möte i New York.
Fokus är kvinnors rättigheter.
- Jag ser fram emot en rolig och givande vecka. Det är också ett viktigt möte
i arbetet med FNs handlingsplan för jämställdhet i framtiden och dess
koppling till de kommande utvecklingsmålen, säger Åsa Regnér,
jämställdhetsminister.

Åsa Regnér kommer att hålla tal i generalförsamlingen, delta i ett flertal
högnivåmöten, ha bilaterala samtal samt medverka i paneler.

Jämställdhetsministern leder Sveriges delegation där även fem organisationer
från det civila samhället, tjänstemän från Regeringskansliet och SIDA samt
riksdagsledamöter ingår. 

Media

Media är välkomna att träffa Åsa Regnér på plats i nyc eller göra
telefonintervju. Föranmäl intresse till pressekreterare Joanna Abrahamsson.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
11-12
Publicerad 06 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

9-22 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

9/3
Besök av Kiribatis president

10-11/3
Besöker Ukraina

18/3
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

19-20/3
Deltar vid Europeiska rådet, Bryssel

Kristina Persson

9-12/3
Deltar vid nordiskt ministermöte, Grönland

Arbetsmarknadsdepartementet

https://www.regeringen.se/


Ylva Johansson

9/3
Deltar vid ministerrådsmöte EPSCO, Bryssel

12/3 
Håller anförande på SKL:s Arbetsmarknads-och näringslivsdagar 2015,
Uppsala

Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

17/3
Medverkar vid Svenskt Näringslivs seminarium ”Hög arbetslöshet men få
utan jobb”, Stockholm

Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi

10/3
Besöker länsstyrelsen i Östergötland, Linköping

Deltar vid seminarium: Ny styrning av välfärden – bortom New Public
Management (NPM)

13/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Per Bolund

10/3
Deltar vid Rundabordssamtal, Stockholm

Håller anförande på seminarium, ”Grön investeringsbank för jobb och miljö i
Sverige”, riksdagen

11/3
Deltar på Global Money Week, Stockholm

Deltar på SvD Accent, Stockholm

Håller föreläsning för Alumni, Stockholm



Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

10/3
Deltar på NORDEFCO, Luleå

17/3
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

9/3
Inrikes resa

12-13/3
Deltar vid rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF), Bryssel

16/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

10/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Deltar vid debatt, riksdagen

12/3
Myndighetsbesök, Stockholm

20/3
Deltar vid miljöbalksdagarna, Stockholm

Ibrahim Baylan



10/3
Medverkar vid European Wind Energy Association (EWEA)

18/3
Inrikes resa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Inrikes resa

17/3
Anförande på Temadag Life Science, Lund

19/3
Utdelning av Musikexportpriset

20/3
Inrikes resa

Anna Johansson

9/3
Deltar på Handelskammaren Värmlands infrastrukturkonferens

10-11/3
Inrikes resa

13/3
Deltar vid rådet för transport, telekommunikationer och energi (TTE),
Bryssel

19/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

Mehmet Kaplan



10/3
Inrikes resa

16/3
Anförande på Hyresgästföreningens ledningskonferens, Stockholm

18/3
Håller anförande på Renoveringsdagen 2015, Stockholm

Håller anförande på fastighetsmässan, Stockholm

Sven-Erik Bucht

9/3
Deltagande på White Guide-galan, Stockholm

Deltar vid nationellt möte angående antibiotika, Stockholm

13/3
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

16-17/3
Deltar vid jordbruksråd, Bryssel

18/3
Deltar på Sånga Säby, Eckerö

Socialdepartementet

Åsa Regnér

8-14/3
Utrikes resa

20/3
Utrikes resa

Annika Strandhäll

9/3 
Studiebesök på Gustavsbergs vårdcentral



10/3
Deltar vid interpellationsdebatt

11/3
Deltar på Försäkringskassans chefsdagar

12/3
Möte med pensionsgruppen, Stockholm

17/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/3
Utrikes resa

Gabriel Wikström

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Deltar vid Svenska psykiatrikongressen i Göteborg

12/3
Deltar i frågestund, riksdagen

13-14/3
Inrikes resa

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

10/3
Håller anförande vid Ansvarskonferens 2015, Malmö

13/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

12/3



Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Helene Hellmark Knutsson

9/3
Håller anförande vid rymdforum 2015, Göteborg

Besök på Göteborgs Universitet, Göteborg

10/3
Besök på Kungliga vetenskapsakademin, Stockholm

11/3
Besök på Kungliga biblioteket, Stockholm

Uppföljande möte med parterna om lärarlöner, Stockholm

12/3
Uppföljande möte med parterna om lärarlöner, Stockholm

Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

13/3
Besök Malmö högskola, Malmö

17/3
Dialog med Landshövdingen, Stockholm

18/3
Besök vid Örebro universitet, Örebro

Medverkar vid Swedish Entrepreneurship Summit, Örebro

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

9/3
Besök av Kiribatis president, Stockholm

10/3
Deltar i Internationella Dialogen för freds- och statsbyggande, Stockholm



11/3
Besök av Christina Duarte, finansminister Cap Verde, Stockholm

12/3
Deltar i rådet för utrikes frågor (FAC), Bryssel

13/3
Utrikes resa

20/3
Medverkar på Världsvattensdagen, Stockholm



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér inviger konferens om
jämställdhetsintegrering
Publicerad 04 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Idag inviger jämställdhetsminister Åsa Regnér
konferensen Avstamp #Jimställdhet. På plats finns även
generaldirektörer från några av Sveriges största
myndigheter för att berätta om sitt jämställdhetsarbete.
Regeringen har beslutat att 41 myndigheter ska intensifiera arbetet med
jämställdhetsintegrering och under den fyra år långa satsningen kommer
nationella sekretariatet för genusforskning att erbjuda handledning,
utbildning och processtöd för myndigheternas arbete. Myndigheterna ska
säkerställa att de inte skapar ojämställdhet genom sin verksamhet genom att
kvalitetssäkra service och tjänster ur ett jämställdhetsperspektiv.

Pressträff

En pressträff sker i samband med invigningen av konferensen Avstamp
#Jimställdhet. På pressträffen berättar jämställdhetsministern, nationella
sekretariatet för genusforskning och generaldirektörer mer om hur satsningen
ska gå till samt hur myndigheterna kommer att arbeta med
jämställdhetsintegrering.

Tillgängliga för intervjuer under pressträffen:

Åsa Regnér, jämställdhetsminister

Kerstin Alnebratt, föreståndare för nationella sekretariatet för
genusforskning

Lillemor Dahlgren, ansvarig för Jämställdhetsintegrering i Myndigheter vid
nationella sekretariatet för genusforskning

https://www.regeringen.se/


Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen

Ann Persson Grivas, generaldirektör för Försäkringskassan

Tid: Onsdag 4 mars, klockan 09:35-10:15
Plats: Norra Latin, Lokal 357, Drottninggatan 71B, Stockholm



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsministern
kommenterar LO:s
jämställdhetsrapport
Publicerad 04 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Idag presenterar LO sin kartläggning över
jämställdheten på arbetsmarknaden. Kartläggningen
visar att små, om några, framsteg görs för att uppnå
jämställda löner. Detta gäller både arbetare och
tjänstemän. Lönegapet är större mellan kvinnor och
män i tjänstesektorn än i arbetarsektorn, trots att kvinnor
i genomsnitt har bättre utbildning än män.
- Det är en oroande bild som målas upp. Inte nog med att kvinnor har lägre
lön, de jobbar oftare deltid vilket sänker inkomsten ytterligare. Detta leder
till sämre sjukpenning och pension. Det är helt enkelt en fattigdomsfälla. Det
är oacceptabelt och visar att vi måste jobba med jämställdhet och jämlikhet
samtidigt, säger jämställdhetsminsiter Åsa Regnér.

För att komma till rätta med löneskillnaderna har regeringen redan vidtagit
ett antal åtgärder. Inom kort införs årliga lönekartläggningar och
kartläggningar av befattningar. Medlingsinstitutet har fått i uppgift att
analysera de centrala avtal ur jämställdhetssynvinkel och samtal förs med
parterna om dessa frågor.

- För att komma till rätta med dessa orättvisor behöver vi också se till att
heltid blir norm på arbetsmarknaden. Män måste också ta mer ansvar för det
obetalda hemarbetet. Kvinnor måste kunna arbeta i samma utsträckning som
män och få samma möjlighet till ekonomisk trygghet genom livet som män.
Det är en rättvisefråga, avslutar jämställdhetsminister Åsa Regnér.

https://www.regeringen.se/


LO:s pressmeddelande: Dags avslöja myten om kvinnors arbetsliv



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsministerns aktiviteter
inför 8 mars
Publicerad 03 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Inför internationella kvinnodagen 8 mars deltar
jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett flertal
arrangemang med jämställdhetsprägel.
- Det här är en oerhört viktig vecka för oss. Här får vi chans att sätta
jämställdhet i fokus. Det räcker inte med att vakna på morgonen och känna
sig lite feministisk. Det gäller att göra skillnad på riktigt, säger
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Program 3-8 mars

Tisdag

Prisutdelare på Veckans affärers gala Näringslivets mäktigaste kvinnor.

Onsdag

Öppnar konferens om Jämställdhetsintegrering i myndigheter. Flera
myndigheters generaldirektörer deltar också.

Prisutdelare på Dagens Samhälles arrangemang Välfärdens Viktigaste
kvinnor.

Möter högnivågruppen för "Regeringen och det lokala jämställdhetsarbetet”
som består av högsta politiska ledningen från de kommuner som medverkat i
Program för hållbar jämställdhet.

Prisutdelare för det årliga stipendiet Woman in Red. Arrangör 1,6-

https://www.regeringen.se/


miljonerklubben.

Torsdag

Första mötet med högnivågruppen av statsråd. Syfte att sätta upp mätbara
mål för en feministisk regering.

LO presenterar rapport om sexuella trakasserier i arbetslivet, Åsa Regnér
deltar i lunchsamtal.

Avslutningstalare på UN Womens arrangemang på Fryshuset.

Fredag

Jämställdhetsfrukost med gäster på Socialdepartementet. Åsa Regnér
berättar om regeringens jämställdhetsarbete och prioriteringar inför CSW -
Committe on the status of women - i FN, New York under kommande vecka.

13-13:30: Ekots Lördagsintervju med fokus på jämställdhet spelas in för
livepublik på MEG-dagarna i Göteborg.

14-14:30: Meet and greet med Åsa Regnér på MEG-dagarna i Göteborg. 

Lördag

09:15: Lördagsgäst i TV4 Nyhetsmorgon.

Söndag

Avresa till CSW - Committe on the status of women - i New York. 



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
10-11
Publicerad 27 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

2-15 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

3/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

5/3
Statsministerns frågestund, riksdagen

Kristina Persson

3/3
Anförande i Riksdagsgruppen

6/3
Bilateralt möte om klimat- och energifrågor med Nick Mabey, rådgivare till
Tony Blair och Ed Miliband

Möte med Institutet för framtidsstudier

8/3
Inrikes resa

https://www.regeringen.se/


Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

3/3
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

5/3
Studiebesök vid skyddsrond, Stockholm

6/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

12/3 
Muntlig frågestund, riksdagen

13/3 
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi

2/3
Tar emot Överprövningsutredningen

3/3
Ny styrning av välfärden-bortom New Public Management (NPM)

5/3
Anförande vid Upphandlingsdagen, Göteborg

10/3
Besöker länsstyrelsen i Östergötland

Seminarium: Ny styrning av välfärden – bortom New Public Management
(NPM)

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist



2/3
Myndighetsbesök på FOI-Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm

4/3
Myndighetsbesök på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM),
Stockholm

5/3
Anförande vid seminarium om försvars- och säkerhetspolitik

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

5/3
Seminarium om New Climate Economy-rapport

6/3
Frukostmöte med Green Growth Group, Bryssel

Deltar i Miljörådsmöte, Bryssel

Ibrahim Baylan

2/3
Invigning av gasstation E.On, Huddinge

5/3
Deltar i Rådet för transport, telekommunikationer och energi (TTE), Bryssel

10/3
Medverkar vid European Wind Energy Association (EWEA)

Näringsdepartementet



Mikael Damberg

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Inrikes resa

Anna Johansson

9/3
Deltar på Handelskammaren Värmlands infrastrukturkonferens

11/3
Inrikes resa

Mehmet Kaplan

4/3
Talar om bostadssegregation och stadsutveckling på Kista folkhögskola

5/3
Anförande på Göteborgsmarknaden, Göteborg

6/3
Invigning av Passivhus, Alingsås

Sven-Erik Bucht

2/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Socialdepartementet

Åsa Regnér

3/3
Prisutdelning för näringslivets mäktigaste kvinnor, Stockholm

4/3
Inledningstal på konferens om jämställdhet, Stockholm



Anförande och prisutdelning för välfärdens viktigaste kvinnor, Stockholm

5/3
Anförande vid UN Women, Sveriges event inför Internationella kvinnodagen

8/3
Utrikes resa

Annika Strandhäll

9/3 
Studiebesök

11/3
Deltar på Försäkringskassans chefsdagar

13/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Gabriel Wikström

4/3
Deltar vid Kvalitetsdagarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

7/3
Deltar vid seminarium om folkhälsa, motion och kost, Mora

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Deltar vid Svenska psykiatrikongressen i Göteborg

12/3
Deltar i frågestund, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

6/3
Medverkar på Språklärarnas konferens, Uppsala



Helene Hellmark Knutsson

3/3
Deltar vid Ministerrådet för konkurrenskraft (KKR), Bryssel

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

2/3
Besöker Genève och MR-rådets högnivåsession

3-5/3
Deltar i statsbesöket till Finland

6/3
Deltar i informellt utrikesministermöte, Riga

Isabella Lövin

3/3
Deltar vid högnivåkonferens om ebola, Bryssel



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér i möte med Chiles
president Michelle Bachelet
Publicerad 27 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
träffar idag Chiles president Michelle Bachelet på plats i
Santiago de Chile.
Åsa Regnér är den första svenska jämställdhetsministern på officiellt besök i
Chile. I samband med en jämställdhetskonferens har Åsa Regnér idag ett
möte med president Michelle Bachelet. Åsa Regnér kommer att ta upp
gemensamma utmaningar i jämställdhetsarbetet och berätta mer om Sveriges
femistiska regering samt lyfta de starka banden mellan Sverige och Chile.

Media är välkomna att träffa eller göra telefonintervju med Åsa Regnér
under besöket i Santiago de Chile. Vänligen föranmäl intresse till
pressekreterare Joanna Abrahamsson. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér besöker Chile
Publicerad 24 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

25-28 februari besöker barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér Santiago de Chile för
att medverka i en jämställdhetskonferens.
I samband med besöket träffar Åsa Regnér Chiles president Michelle
Bachelet och jämställdhetsminister Claudia Pascual.

Under dagarna i Chile kommer Åsa Regnér även att ha en rad bilaterala för
att lyfta barn-, äldre- och jämställdhetsfrågor.

Media är välkomna att träffa Åsa Regnér under besöket. Vänligen föranmäl
intresse till pressekreterare Joanna Abrahamsson. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
9-10
Publicerad 20 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

23 februari – 8 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

25/2
Utrikes resa

5/3
Statsministerns frågestund, riksdagen

Kristina Persson

24/2 
Uppvaktning av S-studenter

25/2
Artighetsvisit av Frankrikes ambassadör, Stockholm

3/3
Anförande i Riksdagsgruppen

Arbetsmarknadsdepartementet

https://www.regeringen.se/


Ylva Johansson

27/2
Kommundialog om unga i jobb, Arlanda

3/3
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljö-strategi, Stockholm

5/3
Studiebesök vid skyddsrond, Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

Inga engagemang rapporterade

Ardalan Shekarabi

4/3
Anförande vid Upphandlingsdagen, Göteborg

Per Bolund

Inga engagemang rapporterade

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

4/3
Myndighetsbesök på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM),
Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

Inga engagemang rapporterade



Anders Ygeman

Inga engagemang rapporterade

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

6/3
Frukostmöte med Green Growth Group, Bryssel

Deltar i Miljörådsmöte, Bryssel

Ibrahim Baylan

27/2
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

Inrikes resa, Luleå

2/3
Invigning av gasstation E.ON, Huddinge

5/3
Deltar i TTE-råd, Bryssel

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

Inga engagemang rapporterade

Anna Johansson



26/2
Möte med Danmarks transportminister, Danmark

27/2
Anförande på seminarium Aktiv Kommunikations kapitalmarknadsfrukost,
Malmö

Mehmet Kaplan

5/3
Anförande på Göteborgsmarknaden, Göteborg

6/3
Invigning av Passivhus, Alingsås

Sven-Erik Bucht

23/2
Besök i Luleå och Piteå

24/2
Deltagande på 100-årsjubileum till minne av Ragnar Lassinantti, Haparanda

 

Socialdepartementet

Åsa Regnér

25/2
Utrikes resa

3/3
Prisutdelning för näringslivets mäktigaste kvinnor, Stockholm

4/3
Inledningstal på konferens om jämställdhet, Stockholm

4/3
Anförande och prisutdelning för välfärdens viktigaste kvinnor, Stockholm

8/3



Utrikes resa

Annika Strandhäll

Inga engagemang rapporterade

Gabriel Wikström

26/2
Deltar vid Skid-VM, Falun

3/3
Deltar vid Högnivåmöte, Bryssel

4/3
Deltar vid Kvalitetsdagarna på Sahlgrenska Sjukhus, Göteborg

Utbildningsdepartementet

Gustaf Fridolin

Inga engagemang rapporterade

Aida Hadzialic

6/3
Medverkar på Språklärarnas konferens, Uppsala

Helene Hellmark Knutsson

27/2
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

3/3
Deltar vid KKR, Ministerrådet för konkurrenskraft, Bryssel

Utrikesdepartementet

Margot Wallström



Inga engagemang rapporterade

Isabella Lövin

3/3
Deltar vid högnivåkonferens om ebola, Bryssel



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Martin Valfridsson i samtal om
utsatta EU-medborgare i Göteborg
Publicerad 19 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Idag besöker Martin Valfridsson, nationell samordnare
för utsatta EU-medborgare, Göteborg. Han besöker ett
dagcenter och ett socialt företag samt deltar i ett
rundabordssamtal med lokala aktörer.
I eftermiddagens program med fokus på utsatta EU-medborgares situation
deltar Martin Valfridsson tillsammans med kommunalråd Marina Johansson
(S) och EU-parlamentariker Olle Ludvigsson (S).

14-15 
Besök på Famnen Dagcenter för utsatta EU-medborgare hos
Frälsningsarmén i Haga. Husargatan 1.

15-16 
Besök på Vägen ut! Kajskjul 46, ett arbetsintegrerande socialt företag som
säljer varor och tjänster inom textiltryck, tvätt, trädgårdsarbete och
återanvändning. Fiskhamnsgatan 41 D.

16-18 
Rundabordssamtal med lokala aktörer om hur arbetet med EU-migranterna
kan tas vidare, hos Vägen ut! Kajskjul 46. Fiskhamnsgatan 41 D.

Media är välkomna. Föranmälan krävs till pressekreterare Joanna
Abrahamsson.

Mer information om Martin Valfridsson

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Barnrättsorganisationer i samtal
om stärkta rättigheter
Publicerad 19 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har idag beslutat om tilläggsdirektiv till
barnrättsutredningen. Det krävs för att kunna göra
barnkonventionen till svensk lag. Med anledning av
beslutet och arbetet med att komma vidare med FN:s
barnrättskommittés rekommendationer har flera
barnrättsorganisationer idag besökt
Socialdepartementet.
- Dagens regeringsbeslut är ett nödvändigt steg mot målet att göra
barnkonventionen till svensk lag. Att i anslutning till det träffa
barnrättsorganisationer är ytterligare en central del i arbetet för att stärka
barns rättigheter, säger barnminister Åsa Regnérs statssekreterare Pernilla
Baralt.

FN:s barnrättskommitté i Genève har granskat hur Sverige följer
Barnkonventionen. En rekommendation från kommittén handlar om att
stärka barnkonventionens rättsliga ställning.

Ett antal barnrättsorganisationer har idag därför träffat Pernilla Baralt på
Socialdepartementet. Tillsammans har de inlett arbetet med att hantera
rekommendationerna från barnrättskommittén. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér i seminarium om våld
i nära relationer
Publicerad 18 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Idag deltar barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér i ett seminarium om våld i nära relationer.
- Nuvarande regeringen är en feministisk regering. Att förebygga och
motverka våld och andra övergrepp mot kvinnor är därför en högt prioriterad
fråga, säger Åsa Regnér, jämställdhetsminister.

Seminariet heter ”Från Magnus Ladulås till Carin Götblad – om våld i nära
relationer” och övriga medverkande är Margareta Hydén, professor,
Linköpings universitet, Peter Strandell personsäkerhetsexpert, Stiftelsen
Tryggare Sverige samt Pia Hallström, riksdagsledamot, Moderaterna.
Seminariet är en del av Nationella brottsofferveckan i regi av stiftelsen
Tryggare Sverige. 

Mer information om nationella brottsofferveckan 2015
Onsdag 18 februari, kl 09-11. Brygghuset, Norrtullsgatan 12N i Stockholm.

Media är välkomna. Föranmälan krävs till pressekreterare Joanna
Abrahamsson.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Österrike och Sverige arbetar
gemensamt mot barnaga
Publicerad 13 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Under fredagen träffade barnminister Åsa Regnér
Österrikes minister för familj och ungdomar, Sophie
Karmasin, för att diskutera ländernas gemensamma
åtagande för att få fler länder att förbjuda barnaga.
– För Sverige är det viktigt att tillsammans med andra länder sätta press för
att bekämpa alla former av barnaga. Genom samarbete med andra kan vi
stärka barnrättigheter i hela världen, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Samtalet handlade även om vilka insatser Sverige har gjort för att förebygga
alla former av våld mot barn samt om Sveriges arbete med att göra
barnkonventionen till lag.

Sverige arrangerade förra året ett internationellt högnivåmöte för förbud av
barnaga i fler länder. Sverige lämnar nu över stafettpinnen till Österrike som
har lovat att arrangera en liknande konferens för att sätta frågorna på kartan.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér och Gustav Fridolin i
möte med
funktionshinderdelegationen
Publicerad 11 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och
utbildningsminister Gustav Fridolin träffade idag
funktionshinderdelegationen.
- Vi har haft ett bra samtal om utbildning och det finns ett stort engagemang
för dessa frågor, säger Åsa Regnér, ansvarig minister.

Funktionshinderdelegationen består av samorganisationer inom
funktionshinderrörelsen och träffas två gånger per termin. Fokus på dagens
möte var utbildning och därför deltog Gustav Fridolin för första gången i
detta sammanhang. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Barnministern i möte med
Barnombudsmannen
Publicerad 11 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Barnminister Åsa Regnér träffade idag Fredrik
Malmberg, Barnombudsmannen. Fokus för mötet var att
diskutera hur barnperspektivet beaktas vid ingripanden
mot barn och ungdomar samt formerna för ett
kommande uppdrag till Barnombudsmannen.
– Vi har idag tagit nya steg i arbetet med att stärka de mest utsatta barnens
situation, säger Åsa Regnér, barnminister.

Åsa Regnér och Fredrik Malmberg diskuterade innehållet i ett kommande
uppdrag till Barnombudsmannen. Det handlar om förutsättningar för att
skydda de mest utsatta barnen och vikten av att lyssna på barn. De lyfte
även det fortsatta arbetet med FN:s barnrättkommittés rekommendationer till
Sverige.

Mötet är ett avstamp inför barnministerns kommande möte med
barnrättsorganisationer. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Barnministern möter
Barnombudsmannen för att
diskutera barnrättsperspektivet vid
ordningsingripanden
Publicerad 10 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Barnminister Åsa Regnér kommer imorgon att träffa
Barnombudsman Fredrik Malmberg. Fokus för mötet är
att diskutera hur barnperspektivet beaktas vid
ordningsingripande mot barn och ungdomar samt
möjligheter att arbeta vidare med frågan.
- Alla barn har rätt att känna sig trygga och behandlas med respekt av vuxna.
Regeringen har höga ambitioner vad gäller barns rättigheter och att göra
barnkonventionen till lag är en del av det. Vi arbetar också aktivt med att
följa rekommendationerna från FN:s barnrättskommitté, säger Åsa Regnér,
barnminister.

Åsa Regnér avser att ta initiativ vad gäller barnrättsperspektivet i samband
med ordningsingripanden. Barnombudsmannen har under en tid arbetat med
frågan. Under mötet kommer både detta arbete och rekommendationerna
från FN:s barnrättskommitté att diskuteras. Målet med mötet är att se över
möjliga framtida uppdrag. 

Barnombudsmannens skrivelser: Begäran om yttrande angående
ordningsvakters ingripanden gentemot barn och unga

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
8-9
Publicerad 05 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

16 februari – 1 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

17/2
Deltar vid Utrikesnämnden, riksdagen

18/2
Återrapportering från Europeiska Rådet, riksdagen

 

Kristina Persson

17/2
Anförande vid Norsk-Svenska Handelskammarens seminarium, Stockholm

18/2
Samtal med Swedbank Family Office, Stockholm

19/2
Anförande för PRO Global ”Framtidsfrågorna inom Regeringskansliet”

https://www.regeringen.se/


25/2
Artighetsvisit av Frankrikes ambassadör, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

17/2
Anförande på Stockholms Handelskammare, Stockholm

18/2
Kommundialog om unga i jobb, Luleå

20/2
Kommundialog om unga i jobb, Östersund

27/2
Kommundialog om unga i jobb, Arlanda

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

17/2
Deltar vid Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin), Bryssel

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Ardalan Shekarabi

16/2
Anförande vid Dagens Industri, Stockholm

Per Bolund

16/2
Inrikes resa

17/2
Inrikes resa



19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

20/2
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

17/2
Deltar i Folk- och Försvarseminarium, Stockholm

20/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

16/2
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

17/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

19/2
Myndighetsbesök på Formas

20/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen



Näringsdepartementet

Mikael Damberg

20/2
Möte med Mexikos utrikesminister

25/2
Företagsbesök, Stockholm

Anna Johansson

18/2
Medverkar på SEKO-möte, Stockholm

20/2
Håller anförande på Järnvägsforum, Sundsvall

26/2
Utrikes resa

27/2
Håller anförande på seminarium, Malmö

Sven-Erik Bucht

16/2
Inrikes resa

18/2
Högnivåmöte, Rosenbad

24/2
Inrikes resa

Socialdepartementet

Åsa Regnér

18/2
Anförande på seminarium om våld i nära relationer, Stockholm



19/2
Inrikes resa

25/2
Utrikes resa

Gabriel Wikström

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

26/2
Inrikes resa

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

18/2
Deltar i debatt, riksdagen

Tal och prisutdelning på Visita, Stockholm

Helene Hellmark Knutsson

18/2
Besök på Science for life laboratory, Solna

20/2
Besök på Umeå Universitet

27/2
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

18/2
Utrikes resa



Isabella Lövin

16/2
Utrikes resa



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
7-8
Publicerad 05 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

9 - 22 februari
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

12/2
Deltar vid Europeiska rådet, Bryssel

Kristina Persson

9/2
Anförande på Rotary, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

12/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

13/2
Kommundialog om unga i jobb, Umeå

https://www.regeringen.se/


17/2
Anförande på Stockholms Handelskammare, Stockholm

18/2
Kommunkonferens, Luleå

20/2
Kommunkonferens, Östersund

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

13/2
Deltar vid EU-nämnd, riksdagen

17/2
Deltar vid rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin), Bryssel

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Ardalan Shekarabi

16/2
Anförande Dagens Industri, Stockholm

Per Bolund

16/2
Inrikes resa

17/2
Inrikes resa

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

20/2
Inrikes resa



Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

11/2
Myndighetsbesök

17/2
Folk och Försvar seminarium, Stockholm

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

10/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

16/2
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

11/2
Panelsamtal mot Afrofobi, Uppsala Universitet

12/2
Besök Redline Recordings, Norsborg

14/2
Deltagande i manifestation, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

11/2
Paneldebatt, Stockholms universitet



12/2
Deltar vid frågestund, riksdagen

19/2
Myndighetsbesök på Formas

Ibrahim Baylan

10/2
Seminarium om effektreserven, Rosenbad

11/2
Verksamhetsbesök ABB, Västerås

12/2
Frågestund, riksdagen

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

9/2
Företagsbesök, Stockholm

11/2
Utrikes resa

Anna Johansson

18/2
Medverkar på SEKO möte, Stockholm

20/2
Anförande på Järnvägsforum, Sundsvall

Mehmet Kaplan

10/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

11/2



Inrikes resa

Sven-Erik Bucht

9/2
Besöker tillväxtverket, Östersund

12/2
Deltar vid frågestund, riksdagen

18/2
Högnivåmöte, Stockholm

Socialdepartementet

Åsa Regnér

9/2
Inrikes resa

10/2
Möte med Pensionärskommittén

11/2
Möte med Funktionshinderdelegationen

18/2
Anförande på seminarium om våld i nära relationer, Stockholm

Annika Strandhäll

9/2
Inrikes resa

12/2
Anförande på Terminsstart Pension, Stockholm

13/2 
Inrikes resa

Gabriel Wikström



13/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

13/2
Deltagande på Alla hjärtansmingel (RFSU), Stockholm

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

18/2
Tal och prisutdelning på Visita, Stockholm

Helene Hellmark Knutsson

10/2
Seminarium om effektreserven, Rosenbad

11/2
Möte med parterna om lärarlöner, Stockholm

18/2
Besök på Science for life laboratory, Solna

20/2
Besök på Umeå Universitet

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

9/2
Deltar vid utrikesministermöte, Bryssel

11/2
Deltar vid utrikespolitisk debatt, riksdagen

18/2



Utrikes resa

Isabella Lövin

11/2
Möte inom Världsbanken, Helsingfors

13/2
Invigning av det europeiska tema året, Rosenbad

16/2
Utrikes resa



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér deltar i konferens om
utsatta EU-medborgare
Publicerad 04 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Idag besöker barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér Linköping och deltar i en konferens om
utsatta EU-medborgare i svenska kommuner.
Ansvarig minister Åsa Regnér kommer att redogöra för regeringens roll och
ansvar vad gäller utsatta EU-medborgare. Hon deltar även i ett panelsamtal
om lösningar och hinder i Sverige och Europa. SKL och Linköpings kommun
står bakom konferensen.

Pressträff i lokal Vinstocken kl 11:10-11:30.

Föranmälan krävs till pressekreterare Joanna Abrahamsson.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Äldreministern presenterar nyhet
om arbetet mot fallolyckor bland
äldre
Publicerad 02 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Idag presenterar äldreminister Åsa Regnér en nyhet i
arbetet med att minska fallolyckor bland äldre. Hon
deltar i ett seminarium som arrangeras av
pensionärsorganisationerna PRO, SKPF och SPRF.
1600 personer över 65 år dör varje år till följd av fallolyckor. 50 000
personer, 65 år och äldre, skadas så illa att de behöver slutenvård. För att
minska fallolyckorna krävs flera insatser. På dagens seminarium håller
äldreminister Åsa Regnér ett inledningstal och berättar vad regeringen
planerar för insatser på området.

Tid för media

13:30-16:30 i Musiksalen, Norra Latin, Norra Bantorget, Stockholm.

Föranmälan krävs till pressekreterare Joanna Abrahamsson.

För mer information:

Pressmeddelande från PRO

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
6-7
Publicerad 29 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

2 februari - 15 februari
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

5/2
Inrikes resa

12/2
Utrikes resa

 

Kristina Persson

2-3/2
Anförande på seminarium Nordmod, Berlin

4/2
Anförande på bokseminarium, Stockholm

5/2
Frågestund, riksdagen

https://www.regeringen.se/


Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

4/2
Kommundialog om unga i jobb, Malmö

6/2
Kommundialog om unga i jobb, Kalmar

10/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

11/2
Kommundialog om unga i jobb, Karlstad

12/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

13/2
Kommundialog om unga i jobb, Umeå

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

11/2
Guvernörsmöte Världsbanken, Helsingfors

13/2
EU-nämnd, riksdagen

Per Bolund

4/2
Anförande DI Försäkring, Stockholm

Anförande ”Innovation Financing as Business opportunity”, Stockholm

10/2
Anförande på Nordnet Spareevent, Stockholm



Ardalan Shekarabi

4/2
Anförande seminarium ”Ny styrning bortom New Public Mannagement”,
Uppsala universitet

5/2
Medverkan vid välfärdsseminarium, Arena Idé, Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

12/2 
Frågestund, riksdagen

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5-8/2
Besöker Jokkmokks vintermarknad, Jokkmokk

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

3/2
Utrikes resa

11/2
Paneldebatt, Stockholms universitet

12/2
Frågestund, riksdagen

19/2
Myndighetsbesök på Formas

Ibrahim Baylan



6/2
Energiministermöte, Bryssel

10/2
Seminarium om effektreserven, Rosenbad

11/2
Verksamhetsbesök ABB, Västerås

12/2
Frågestund, riksdagen

13/2
Utrikesresa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

3/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

9/2
Företagsbesök, Stockholm

11/2
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

6/2
Paneldebatt Svenska Teknik- & Designföretagen, Stockholm

10/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

11/2
Inrikes resa

Anna Johansson

2/2



Besöker Swedavia, Landvetter och AB Volvo, Göteborg

Sven-Erik Bucht

2/2
Inrikes resa

5/2
Delar ut pris till Årets kock, Göteborg

12/2
Frågestund, riksdagen

Socialdepartementet

Åsa Regnér

2/2
Anförande på PRO:s konferens, Stockholm

4/2
Inrikes resa

5/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

10/2
Möte med Pensionärskommittén

11/2
Möte med Funktionshinderdelegationen

Annika Strandhäll

9/2
Inrikes resa

12/2
Anförande på Terminsstart Pension, Stockholm

13/2 



Inrikes resa

Gabriel Wikström

3/2
Anförande på Temadag Jämlik hälsa, Stockholm

4/2
Anförande på Världscancerdagen, Stockholm

5/2
Anförande för Dagens Medicin på Primärvårdens dag, Stockholm

6/2
Paneldiskussion på Skolläkardagarna, Örebro

13/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

5/2
Frågestund, riksdagen

11/2
Möte med Funktionshinderdelegationen

Helene Hellmark Knutsson

3/2
Lärarutbildningskonvent, Sergel Plaza, Stockholm
4/2
Besöker Kungliga Vetenskapsakademin, Stockholm

6/2
Anförande på Kommunförbundet Skåne Välfärdskonferens, Lund

6/2
Besök på Lunds universitet



18/2
Besök på Science for life laboratory, Solna

20/2
Besök på Umeå Universitet

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

11/2
Utrikespolitisk debatt, riksdagen

Isabella Lövin

8/2
Utrikes resa



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Martin Valfridsson nationell
samordnare för arbetet med
utsatta EES-medborgare
Publicerad 29 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen fattade idag beslut om en nationell
samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare
som vistas tillfälligt i Sverige. Barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér presenterade sedan
den nye samordnaren Martin Valfridsson på en
pressträff.
- Samordnaren ska skapa förutsättningar för en förbättrad samverkan mellan
aktörer som möter socialt utsatta EES-medborgare som tillfälligt vistas i
Sverige. Martin Valfridsson har en bred kompetens med erfarenhet av
statsförvaltning och mänskliga rättigheter. Han kommer att göra en viktig
insats i uppdraget som nationell samordnare, säger Åsa Regnér, ansvarig
minister.

Uppdrag

I uppdraget ingår att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner
och landsting och organisationer som möter utsatta EES-medborgare som
vistas tillfälligt i Sverige.

Martin Valfridsson

Martin Valfridsson är en erfaren jurist och har en bakgrund som rådman,
rättsråd vid Svenska representationen i EU och statssekreterare åt tidigare
justitieminister Beatrice Ask.

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér presenterar nationell
samordnare för arbetet med
utsatta EES-medborgare
Publicerad 28 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Idag presenterar barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér en nationell samordnare för arbetet med
utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.
På pressträffen medverkar den nya samordnaren.

Torsdag 29 januari kl 15.00, Bella Venezia, Rosenbad 

Medtag presslegitimation. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér besöker
äldreboenden i Motala och
Norrköping
Publicerad 27 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Onsdag 28 januari besöker barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér äldreboenden i
Motala och Norrköping.
Åsa Regnér besöker Möjligheternas bostad och Seniorernas hälsocenter i
Motala samt Tegelgårdens äldreboende i Norrköping. Hon träffar dessutom
kommunalråd och vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden i
Norrköping.

Tid för media

09-09:45
Besök i Möjligheternas bostad, lösningar för att bo bekvämt och tryggt.
Timmermansgatan 9, Motala

10:30-11:30
Seniorernas hälsocenter. Trollbergsgatan 15, Motala 
14:30
Tegelgårdens äldreboende. Lindövägen 102, Norrköping

Föranmälan krävs till pressekreterare Joanna Abrahamsson.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ministrar från Sverige och
Rumänien i samtal med
civilsamhälletMinistrar från Sverige
och Rumänien i samtal om utsatta
EES-medborgare
Publicerad 23 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Under fredagen träffade barn-, äldre-, och
jämställdhetsminister Åsa Regnér och den rumänske
social- och arbetsmarknadsministern Rovana Plumb
representanter från civilsamhället.
– Ideella organisationer spelar en central roll för att förbättra situationen för
många människor, både i Sverige och i Rumänien. Det är viktigt för
regeringen att civilsamhällets aktörer är med i arbetet framåt, säger Åsa
Regnér.

Samtalen handlade om att främja föreningslivets aktiva roll för att hjälpa
socialt utsatta EU-medborgare. Behovet av att lyfta framgångsrika
arbetsmetoder lyftes fram samt en önskan om ökad samordning mellan
civilsamhället, kommunerna och staten.

– Vi går nu vidare med att samordna så väl arbetet inom Sverige som med
Rumänien, bland annat sker detta genom en nationell samordnare som
tillsätts inom kort, säger Åsa Regnér.

På mötet deltog flera av civilsamhällets organisationer, bland annat:

Thomas Hammarberg, kommissionen mot antiziganism,
Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen,

https://www.regeringen.se/


Ingela Holmertz, Svenska röda korset,
Rickard Klerfors, Hjärta till hjärta,
Representanter från Riksdagens Socialutskott samt 
Sveriges Kommuner och Landsting



Pressmeddelande från Socialdepartementet

"Vi vänder dig aldrig ryggen
Fadime"
Publicerad 22 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
talade igår på Fadimedagen i Uppsala. Fadime
Sahindal dödades av sin far den 21 januari 2002.
Minnesdagen arrangerades av organisationen ”Glöm aldrig Pela och Fadime”
tillsammans med ett 50-tal ideella föreningar. Arrangemanget är en del i en
serie minnesdagar i olika städer i landet.

– Fadime är inte ensam. Så många andra unga kvinnor och män har fått
betala ett högt pris, i värsta fall med sina liv för att de velat bestämma över
sina egna liv. Som feministisk regering är det viktigt för oss att förebygga och
motverka mäns våld mot kvinnor. Ytterst handlar det om kvinnors rättigheter
och jämställdhet, det är en fråga som berör många verksamheter så som
rättsväsendet, skolan och myndigheter inom det sociala området, sa barn-,
äldre- och jämställdehetsministern i sitt tal.

Åsa Regnér uppmärksammade särskilt alla de organisationer som jobbar
förebyggande för kvinnors rättigheter och med våldsförebyggande insatser. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
5-6
Publicerad 22 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

26 januari - 6 februari
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

26/1
Konselj, Kungliga slottet

29/1
Statsministerns frågestund, riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

4/2
Inrikesresa

6/2
Inrikesresa

Finansdepartementet

https://www.regeringen.se/


Magdalena Andersson

27/1
Deltar i Ekofinrådets möte i Bryssel

Per Bolund

26/1
Utrikesresa

Anförande DI Försäkring, Stockholm

Anförande Innovation Financing as Business opportunity, Stockholm

Ardalan Shekarabi

27/1
Anförande seminarium Ny styrning bortom New Public Mannagement,
Karlstad universitet

28/1
Anförande Upphandlingsdagarna 2015, Nacka

30/1
Anförande seminarium Ny styrning bortom New Public Mannagement,
Lunds universitet, Lund

4/2
Anförande seminarium Ny styrning bortom New Public Mannagement,
Uppsala universitet, Uppsala

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

26/1
Konselj, Kungliga slottet

Paneldebatt Svenskt Näringsliv, Stockholm

3/2



Utrikes resa

11/2
Paneldebatt, Stockholms universitet

Ibrahim Baylan

26/1
Konselj, Kungliga slottet

28/1
Utrikes resa

30/1
Besöker Svensk Kärnbränslehantering AB och Forsmark, Östhammar

6/2
Energiministermöte, Bryssel

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

26/1
Talar på framtidens mineral och grovindustri, SGU, Stockholm

29/1
Seminarium med OECD på Utrikesdepartementet, Stockholm

Mehmet Kaplan

26/1
Konselj, Kungliga slottet

27/1
Interpellationsdebatt, riksdagen

28/1
Anförande på Trästadsnätverksmöte, Stockholm

6/2
Paneldebatt Svenska Teknik & Designföretagen, Stockholm



Anna Johansson

30/1
Anförande på Stora Infrastrukturdagen, Näringslivets hus, Stockholm

2/2
Besök Swedavia, Landvetter och AB Volvo, Göteborg

Sven-Erik Bucht

26/1
Jordbuksråd, Bryssel

5/2
Delar ut pris till Årets kock, Göteborg

Socialdepartementet

Åsa Regnér

26/1
Konselj, Kungliga slottet

28/1
Guldbaggegalan, Cirkus, Stockholm

28/1
Galapremiär ”3vänner”, Rigoletto, Stockholm

Annika Strandhäll

27/1
Möte med Riksdagsjournalisternas förening, riksdagen

Gabriel Wikström

26/1
Konselj, Kungliga slottet

28/1
EM i konståkning, Globen, Stockholm



Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

26/1
Invigningstalar på Museernas skolmässa 2015, Moderna Museet, Stockholm

30/1
Invigning av skola, Södertälje

Helene Hellmark Knutsson

27/1
Anförande vid invigning av KTH:s superdator, KTH, Stockholm

29/1
Anförande vis sjukvårdens forskningsdag 2015, Bonniers Conference Center

3/2
Lärarutbildningskonvent, Sergel Plaza, Stockholm

4/2
Besöker Kungliga vetenskapsakademin, Stockholm

6/2
Anförande på Kommunförbundet Skåne Välfärdskonferens, Lund

6/2
Besöker Lunds universitet, Lund

Aida Hadzialic

28/1
Anförande på Linneuniversitet, Växjö

29/1
Anförande på Språkintroduktionskonferens, Spårvagnshallarna, Stockholm

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin



26/1-27/1
Möte med Gavi, Berlin



Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressträff med anledning av
samtal med den rumänska
ministern för arbete, familj, socialt
skydd och äldre
Publicerad 22 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

På fredag tar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och barn-, äldre-
och jämställdhetsminister Åsa Regnér emot rumänska ministern för arbete,
familj, socialt skydd och äldre Rovana Plumb. Därefter kommer det att
hållas en presskonferens.

Fredag 23 januari 11:30
Rosenbad 4

Presskonferensen kommer att hållas på engelska.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Framåtsyftande dialog mellan
barnrättskommittén och
regeringen
Publicerad 14 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Dialogen mellan Sveriges regering och
barnrättskommittén i Genève är nu avslutad. Arbetet för
barns rättigheter fortsätter i samarbete med
civilsamhället och andra aktörer.
- Dialogen har varit väldigt konstruktiv och lärorik. Regeringen har höga
ambitioner vad gäller barns rättigheter. FN:s kommitté för barns rättigheter
har stora förväntningar på Sverige. Vi tar med oss det och ska tillsammans
med civilsamhället och andra aktörer fortsätta arbetet för att Sverige ska
vara ett av de allra bästa länderna att växa upp i, säger Pernilla Baralt,
statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och
regeringens representant i Genève. 

Direkt efter dialogen träffar Pernilla Baralt barnrättsorganisationer på plats
för att genast inleda arbetet att förbättra barns situation i Sverige ytterligare. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen i dialog med
barnrättskommittén
Publicerad 12 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Statssekreterare Pernilla Baralt representerar
regeringen på FN:s barnrättskommittés utfrågning i
Genève 12-14 januari.
- Sverige ska vara ett av de allra bästa länderna att växa upp i. Jag
välkomnar därför dialogen i Genève, det är en viktig del av barnrättsarbetet.
Vi är också glada för det stora intresset från civilsamhället, säger Pernilla
Baralt, statssekreterare hos Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér.

Det är den 68:e sessionen för FN:s kommitté för barns rättigheter och på
plats är statssekreterare Pernilla Baralt med en delegation av expertis och
tjänstemän.

Mer om 68:e sessionen för FN:s kommitté för barns rättigheter

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Gunilla Malmborg ny samordnare
för minnesmärke efter
flodvågskatastrofen
Publicerad 08 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har idag fattat beslut om att det ska
upprättas en minnesvård i Sverige till minne av
flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004. Gunilla
Malmborg har utsetts till samordnare och kommer att
lämna förslag på utformning, placering och vem som
ska ansvara för minnesvårdens löpande vård.
- Minnesmärket ska hedra de som miste livet och vara en fin plats för
drabbade och anhöriga. Det är viktigt att arbetet med att ta fram
minnesmärket görs i nära dialog med anhöriga, säger Åsa Regnér, Barn-,
äldre- och jämställdhetsminister.

Samordnare Gunilla Malmborg

Gunilla Malmborg är kanslichef på Ersättningsnämnden och sidouppdraget
som samordnare startar idag. Senast 31 maj 2015 ska hon lämna förslag hur
en minnesvård ska tas fram och utformas, var den ska placeras och vem som
ska ansvara för dess löpande vård. Denna del av uppdraget ska redovisas till
Socialdepartementet. I uppdraget ingår även att biträda med det praktiska
genomförandet. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér i ceremoni till minne
av flodvågskatastrofen
Publicerad 23 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Annandag jul, den 26 december, medverkar Barn-,
äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér vid en
minnesceremoni i Khao Lak för offren för
flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004.
För att uppmärksamma minnet av flodvågskatastrofen 2004 arrangerar
Sveriges ambassad en minnesceremoni i Khao Lak i Thailand där anhöriga
deltar. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér representerar
regeringen. Företrädare för Svenska kyrkan i Thailand kommer också att
medverka.

Fredag 26 december klockan 17. Ceremonin sker vid stranden vid Khaolak Orchid Beach Resort och avslutas med en
gemensam ljuständningsceremoni.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér besöker socialtjänst
och kvinnojour i Nyköping
Publicerad 19 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Måndag 22 december besöker barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér socialtjänsten och en
kvinnojour i Nyköping.
Åsa Regnér får en inblick i socialtjänstens arbete med barn och unga samt
gör verksamhetsbesök på en kvinnojour. Hon möter dessutom företrädare för
Vision, politiker och tjänstemän.

Tid för media

Klockan 14:45-15:15 finns tid för intervjuer.

Lokal: Övre foajén i Stadshuset, stora torg i Nyköping.

Föranmälan krävs till joanna.abrahamsson@regeringskansliet.se 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér i samtal om jämställt
arbetsliv med fackförbund
Publicerad 18 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér har
i veckan träffat SSR, Vision, LO och TCO för att bland
annat diskutera ett jämställt arbetsliv.
- De här fackliga organisationerna har stor kunskap om jämställdhet i
arbetslivet. Särskilt fokus har varit situationen för socialsekreterare, utsatta
barn och äldre. Mötena har varit positiva och jag ser ett starkt engagemang
och stor kunskap om kvinnors och mäns ojämlika villkor. Dialogen med
fackförbunden fortsätter under våren, säger Åsa Regnér, barn-, äldre- och
jämställdhetsminister. 

Åsa Regnér har träffat företrädare för SSR och Vision samt vardera
ordföranden för TCO och LO. Efter årsskiftet planeras även ett möte med
Kommunal.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Barn-, äldre och
jämställdhetsminister Åsa Regnér
besöker Åtvidaberg och Linköping
Publicerad 18 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Fredagen den 19 december besöker barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér Åtvidaberg och
Linköping.
I Åtvidaberg inviger Åsa Regnér äldreboendet Kopparsvanen. I Linköping
besöker ministern Stadsmissionen för att lyfta frågan kring EU-migranternas
situation. Dagen avslutas med ett besök på Blandarens servicehus.

Tid för media

Klockan 13-13:30 presenterar Åsa Regnér och Eva Lindh, kommunalråd (S)
i Linköping hur regeringens förslag till budget hade kunnat förbättra
äldreomsorgen i Linköping. Det finns också tid för kortare enskilda
intervjuer. 
Lokal: Krouthén i Linköpings stadshus, Storgatan 43.

Föranmälan krävs till:

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Barnminister Åsa Regnér om
Rädda Barnens rapport
Barnfattigdom i Sverige
Publicerad 12 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

- Jag blir bekymrad över att läsa Rädda Barnens nya rapport om
barnfattigdom. Regeringen hade i sitt förslag till budget flera aktiva åtgärder
för barn och deras familjer. Det är en prioriterad fråga för oss. Våra förslag
blir nu inte verklighet under 2015, säger Åsa Regnér, barn, äldre- och
jämställdhetsminister.

Här är några exempel på förslag som särskilt gynnar utsatta barn:

Stärkt elevhälsa för att motverka psykisk ohälsa särskilt bland flickor
och htbq-personer.
Barnomsorg kvällar, helger, nätter. Stimulansbidrag till kommuner som
erbjuder detta.
Tredje föräldramånad.
Höjning av föräldrapenningens grundnivå från 225 till 250.
Avskaffa fritidspengen.
Höjt underhållsstöd.

Fakta: Barnfattigdom i Sverige – Årsrapport 2014
230 000 barn lever lever i ekonomisk utsatthet. Rapporten visar också att
risken för barn att hamna i utsatthet som tidigare år är störst för barn i
storstädernas miljonprogramsområden, för barn till föräldrar med utländsk
bakgrund och för barn till ensamstående föräldrar (källa Rädda Barnen).

Rädda barnens rapport Barnfattigdom i Sverige

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressträff med barnminister Åsa
Regnér och Nobels
fredspristagare Kailash Satyarthi
Publicerad 11 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Fredag 12 december träffar Barn, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér Nobels
fredspristagare Kailash Satyarthi under ett möte på
Socialdepartementet. Efteråt har de en gemensam
pressträff inför Nobelseminariet om barnarbete.
Samma dag deltar Åsa Regnér även på en gemensam lunch med Kailash
Satyarthi, statsminister Stefan Löfven samt statsråden Margot Wallström och
Ylva Johansson.

Kailash Satyarthi har tilldelas priset tillsammans med Malala Yousafzai för
sin kamp mot förtryck av barn och ungdomar, mot barnarbete och för alla
barns rätt till utbildning.

Tid: Fredag 12 december klockan 11:35-11:50
Plats: Socialdepartementet, Fredsgatan 8 i Stockholm

Möjlighet till fototillfälle finns. Föranmälan krävs.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Stefan Löfven träffar Nobels
fredspristagare Kailash Satyarthi
Publicerad 09 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Fredag den 12 december träffar statsminister Stefan
Löfven Nobels fredspristagare Kailash Satyarthi på
lunch i Rosenbad. Med på lunchen är bland andra
statsråden Margot Wallström, Ylva Johansson och Åsa
Regnér.
Kailash Satyarthi har tilldelas priset tillsammans med Malala Yousafzai för
sin kamp mot förtryck av barn och ungdomar, mot barnarbete och för alla
barns rätt till utbildning.

Tid: Fredag den 12 december klockan 12.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad. 
Fototillfälle. Samling för fotografer i Bella Venezia klockan 11.30.
Föranmälan krävs.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Äldreminister Åsa Regnér inviger
Äldreomsorgsdagarna
Publicerad 25 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Onsdag 26 november inviger äldreminister Åsa Regnér
Äldreomsorgsdagarna. Hon kommer att dela med sig av
sin vision för hur äldreomsorgen ska utvecklas de
kommande fyra åren.
Media är välkomna. Anmälan vid informationsdisken vid entrén.

Länk till stockholmsmässan
Länk till äldreomsorgsdagarna

Onsdag 26 november klockan 10:00
Stockholmsmässan i Älvsjö

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet, Statsrådsberedningen

Stefan Löfven besöker New York
Publicerad 13 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Den 19 till 21 november besöker statsminister Stefan
Löfven New York och FN för att medverka i
generalförsamlingens högnivåmöte med anledning av
barnkonventionens 25-årsjubileum.
Medverkar vid besöket gör även barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér.

I samband med besöket i FN kommer statsministern även att ha en rad
möten för att stärka Sveriges relationer med FN.

Under dagarna i New York kommer Stefan Löfven bland annat också ha
möte på Svenskamerikanska handelskammaren, besöka Spotify samt föreläsa
om den nordiska modellen på New York University.

Media är välkomna att medverka vid stora delar av programmet.

Observera att föranmälan samt i vissa fall ackreditering krävs.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér
besöker Göteborg
Publicerad 06 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Torsdag 6 november besöker barn, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér Göteborg. På
programmet står öppning av konferensen Jämställdhet
2.0 och besök på Stadsmissionen.
09:40-09:55 Öppnar konferens Jämställdhet 2.0. Konferenscentrum
Wallenberg, Medicinaregatan 20A.

11:00-13:00 Tid för intervjuer. Fokus på barn, äldre och jämställdhet i
budgetpropositionen.

13:00-15:00 Besök Stadsmissionen, Stigbergsliden 6. Lennart Forsberg,
socialchef, Maria Johansson, kommunalråd (S) och Johannes Huldt
medverkar.

Media är välkomna i starten av besöket på Stadsmissionen.

Länk till Jämställdhet 2.0

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Reformer på
Socialdepartementets områden i
budgetpropositionen för 2015
Publicerad 23 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Idag presenteras budgetpropositionen för 2015. En rad
nyheter föreslås på Socialdepartements och Annika
Strandhälls, Åsa Regnérs och Gabriel Wikströms
områden. Reformer presenteras bland annat i
föräldraförsäkringen genom en ökad individualisering
och inom sjukförsäkringen genom borttagandet av den
bortre tidsgränsen. Cancervården ska bli jämlik över
hela landet. En professionsmiljard föreslås för att öka
kvaliteten i vården. För att stärka äldreomsorgen satsas
två miljarder. Kvinnojourernas arbete garanteras genom
höjt ekonomiskt stöd och reformer presenteras för att
öka jämställdheten mellan män och kvinnor. Barns
villkor och delaktighet ska stärkas, och regeringen vill
därför påbörja arbetet med att göra barnkonventionen
till lag.
- Det känns väldigt bra att vi, som Sveriges första feministiska regering,
lägger förslag för ökad jämställdhet i föräldraförsäkringen genom att föreslå
en tredje reserverad månad för vardera föräldern, genom en tredje så kallad
”pappamånad”. Ett jämställt föräldraskap är viktigt för barns rätt till båda
sina föräldrar, men det bidrar också till ökad jämställdhet på
arbetsmarknaden. Regeringen aviserar också ett borttagande av den bortre
tidsgränsen i sjukförsäkringen. Vi ser detta som ett återupprättande av syftet

https://www.regeringen.se/


med sjukförsäkringen och ett steg mot att försäkringen verkligen ska vara en
omställningsförsäkring, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

- Regeringens mål är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och
villkor inom alla samhällets områden. Äldre människor och deras anhöriga
ska kunna lita på att vården och omsorgen är av god kvalitet samt och att det
finns tillräckligt med personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Detta
påverkar också arbetsmiljön. Därför satsar vi på att öka bemanningen och
avsätter 2 miljarder per år för ändamålet. Kvinnojourernas verksamhet
tryggas genom att regeringen höjer anslaget med 100 miljoner per år.
Dessutom ska barns rättigheter säkras genom att vi genomför den viktiga
reformen att göra barnkonventionen till lag, säger barn-, äldre och
jämställdhetsministern Åsa Regnér.

- Med den här budgeten tar vi också flera steg mot en bättre och mer jämlik
sjukvård för alla. Det ska inte spela någon roll var du är folkbokförd, du ska
kunna få professionell vård i tid när du behöver. Vi skapar också möjligheter
för personal i vården att ägna mer tid åt patienterna, vilket jag är väldigt glad
över, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Nedan följer ett urval av reformer på respektive ministers område.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll

Den ekonomiska familjepolitiken

Ökad jämställdhet i föräldraförsäkringen

Avgörande steg behöver tas för ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen.
Barns rätt till båda sina föräldrar måste stärkas. Regeringen föreslår att en
tredje månad ska reserveras för vardera föräldern. Inriktningen är att
förändringen ska träda i kraft den 1 januari 2016. Vidare föreslås höjd
föräldrapenning på grundnivå och höjt underhållsstöd. Vårdnadsbidraget
kommer att fasas ut och den nuvarande jämställdhetsbonusen som inte haft
någon mätbar effekt avskaffas.

Höjt underhållsstöd med 300 kronor per månad

Ensamstående föräldrar har oftare en knappare ekonomi än föräldrar som är
gifta eller sambo. Detta gäller särskilt för ensamstående mammor.
Underhållsstödet har inte höjts sedan 2006. Regeringen anser att det finns



anledning att höja stödet med 300 kronor per barn och månad från och med
2015.

Sjukförsäkringen

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort

Den bortre tidsgränsen har medfört att människor som är sjuka har tvingats
lämna sjukförsäkringen. Det har inneburit en sämre ekonomisk situation för
de försäkrade och en stress, samtidigt som många av de sjukskrivna som
istället hänvisats till arbetsförmedlingen har varit för sjuka för att delta i en
meningsfull insats. Den bortre tidsgränsen har inte på ett effektivt sätt lett till
fler människor i arbete och att den haft mycket negativa konsekvenser för
enskilda individer.
Som ett första steg i en mer human sjukförsäkring aviserar regeringen att den
bortre gränsen i sjukförsäkringen kommer att avskaffas. Förslag remitteras
under hösten 2014. Inriktningen är att ändringen ska träda ikraft den 1 juli
2015.

Höjd ersättning för sjukskrivna arbetslösa

Regeringen föreslår att ersättningen till arbetslösa sjukskrivna höjs. Den
högsta ersättningen höjs från 486 till 543 kronor per dag från och med den 1
maj 2015. Ersättningen har varit oförändrad sedan 2007.

Ersättning för höga sjuklönekostnader för små företag

Regeringen föreslår att det nuvarande högkostnadsskyddet för
sjuklönekostnader ersätts med en ny ersättning där man tar hänsyn till
företagets storlek. Syftet med ersättningen är att minska arbetsgivarnas
sjuklönekostnader. Det är särskilt de små företagen med höga kostnader för
sjuklön som ska avlastas. Ersättning ska kunna lämnas med högst 250 000
kronor per arbetsgivare och år. Ersättningen ska tillgodoföras arbetsgivaren
genom kreditering på dennes skattekonto. Det föreslagna systemet innebär
en avsevärd förenkling för arbetsgivarna. Regeringen föreslår att förslaget
träder i kraft den 1 januari 2015.

Höjd sjuk- och aktivitetsersättning

Regeringen anser att det är angeläget att förbättra situationen för personer



med sjukersättning och aktivitetsersättning. Förslaget innebär att
procentsatsen vid beräkning av hel inkomstrelaterad sjuk- och
aktivitetsersättning höjs från 64 till 64,7 procent av den försäkrade personens
antagandeinkomst. Förslaget föreslås börja gälla den 1 januari 2015.

Pensioner

Förbättrat bostadstillägg till ålderspensionärer

Regeringen anser att bostadstillägget till den som har fyllt 65 år bör betalas
ut med 95 procent av bostadskostnaden upp till en bostadskostnad på 5 000
kronor per månad. Nuvarande nivå är 93 procent. Förändringen bör gälla den
1 juli 2015. Bostadstillägget är en inkomstprövad förmån som kan betalas ut
till pensionärer med låga inkomster. Cirka 250 000 ålderspensionärer har i
dag bostadstillägg.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

Skynda på utvecklingen mot jämställdhet

Regeringens budget har som mål att bidra till ett mer jämlikt och tryggt
Sverige där kvalitén står i fokus. En välfärd som äldre, barn och föräldrar
kan lita på, med fler händer i verksamheten och där våra olika behov
tillgodoses. Insatser för ökad bemanning och kvalitet kommer också att bidra
till en bättre arbetsmiljö för alla de kvinnor som arbetar i välfärden, inte
minst inom äldreomsorgen. Detta hoppas vi även kan bidra till att minska de
höga sjuktal som råder bland kvinnor. Kraftsamling kommer också ske på
andra delar av jämställdhetsområdet. Inte minst för lika lön för lika arbete
och för mer jämlika bolagsstyrelser. Sammantaget satsar denna regering en
miljard inom olika politikområden som ska bidra till att ge kvinnor och män
samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Under mandatperioden kommer utvecklingen av jämställdhetsintegrering
som strategi vara en av de viktigaste prioriteringarna för
jämställdhetspolitiken. Arbete med jämställdhetsintegrering ska utvecklas
och stärkas på alla departement och berörda myndigheter så att all
verksamhet bedrivs med utgångspunkt i kvinnors och mäns behov och
villkor.

Stärkt stöd till de ideella kvinnojourerna



Regeringen aviserar i budgetpropositionen att stödet till de ideellt arbetande
kvinnojourerna ska öka med 100 miljoner kronor. Detta är en viktig reform
för att öka skyddet för kvinnor som har utsatts för våld. Den ekonomiska
förstärkningen innebär att de ideella kvinnojourernas möjlighet till
långsiktighet och planeringsförutsättningar stärks.

Barnets rättigheter ska garanteras

Regeringens vision är att Sverige ska vara ett av de allra bästa länderna för
barn att växa upp i. Därför aviserar regeringen i budgeten för 2015 att
arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag nu kommer igång.
Arbetet för att stärka barns rättigheter och delaktighet kommer att vara en
viktig del av hela regeringens politik. Som exempel på reformer som
genomförs redan nu kan nämnas förstärkningar inom förskola och skola,
avgiftsfria läkemedel och fortsatt arbete med barns rätt att komma till tals.

Stärkt bemanning i äldreomsorgen

I syfte att stärka äldreomsorgens förutsättningar kommer regeringen att
prioritera bemanning. En stärkt bemanning leder till bättre äldreomsorg då
det skapar utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilda,
men också större möjlighet för personalen att utveckla verksamheten. Att
stärka bemanningen förbättrar också arbetsmiljön och ökar därigenom
attraktionskraften för yrken inom omsorgen. Regeringen avsätter därför 2
miljarder kronor per år 2015-2018 för en satsning på stärkt bemanning.

En mer jämlik tillgång till hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning

Kvinnor, män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning ska ha möjlighet
att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet.
Tillgången till hjälpmedel varierar stort över landet liksom regler och
avgifter. Regeringen vill därför arbeta för en mer likvärdig tillgång till
hjälpmedel över landet och minskade skillnader i avgifter och regelverk.

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel
Wikström

Professionsmiljarden ska öka kvaliteten inom vården



Regeringen vill använda att en miljard kronor per år för att öka kvaliteten i
hälso- och sjukvården. Pengarna ska användas för att vårdens medarbetare i
högre grad ska kunna ägna sig åt sin professionella specialitet och få mer
patienttid, och behöva lägga mindre tid på onödig administration. Detta ska
ske genom bland annat förbättrade administrativa rutiner och rätt personal
till rätt uppgift. Bristen på vårdplatser och förekomsten av överbeläggningar
ska också uppmärksammas.

Satsningen på ökad kvalitet kommer att utformas i nära dialog med
representanter för vården, professionerna och de fackliga organisationerna. 

En jämlik och tillgänglig cancervård

Regeringen vill avsätta 500 miljoner kronor per år 2015–2018 för att korta
väntetiderna inom cancervården och minska de regionala skillnaderna. Syftet
är att skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet och nöjdare
patienter.

Inom cancervården är väntetiderna på flera håll allt för långa och det finns
stora regionala skillnader. Det finns exempel på att patienter i delar av landet
måste vänta tre gånger så lång tid från remiss till behandling som i andra
delar av landet.

Satsningen för att korta väntetiderna i cancervården ska bygga på det arbete
som gjorts inom ramen för den nationella cancerstrategin och de regionala
cancercentrum (RCC) som finns sedan ett par år tillbaka. RCC:s roll är att
bidra till en mer jämlik, säker och effektiv cancervård genom regional och
nationell samverkan. Erfarenheter från framgångsrikt arbete i såväl svenska
landsting som andra länder ska tas tillvara. Arbetet ska utformas så att
erfarenheter och resultat så långt det är möjligt kan användas inom övriga
hälso- och sjukvården. 

Kommissionen för jämlik hälsa

För att komma till rätta med de växande hälsoskillnaderna i samhället
planerar regeringen att tillsätta en kommission för jämlik hälsa. Det
långsiktiga målet är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation. Kommissionen ska bland annat identifiera vad det är som orsakar
skillnaderna i hälsa mellan olika grupper och lämna förslag på hur dessa kan
minskas.



Satsning på barnmorskor, förlossningsvård och kvinnors
hälsa

Regeringen avsätter 400 miljoner kronor per år 2015–2018 för insatser som
rör barnmorskor och en förbättrad förlossningsvård. Andra insatser för att
stärka kvinnors hälsa i syfte att uppnå en mer jämställd hälso- och sjukvård
kommer också att omfattas.

Efterfrågan på barnmorskor i Sverige överstiger tillgången, enligt
Socialstyrelsens nationella planeringsstöd 2014. Tillgången till barnmorskor
har ökat under senare år. Dock är den regionala variationen stor och
efterfrågan förväntas öka. Beträffande förlossningsvården behöver den bl.a.
bli mer kunskapsbaserad, tillgänglig och jämlik över hela landet och under
alla tider på året.

Fria läkemedel för barn

Regeringen kommer att genomföra en reform som medför att receptbelagda
läkemedel inom läkemedelsförmånerna blir kostnadsfria för barn och
ungdomar under 18 år. Syftet är att garantera att alla barn får tillgång till de
läkemedel som krävs för att upprätthålla en god hälsa, oavsett föräldrarnas
ekonomiska status.

Detta gäller även de barn och ungdomar som är asylsökande samt vissa av
dem under 18 år som vistas i Sverige utan tillstånd. Reformen föreslås
införas den 1 juli 2015. För ändamålet avsätts 200 miljoner kronor för 2015
och 410 miljoner kronor per år fr.o.m. 2016. 



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Statsråden presenterar
budgetpropositionen för 2015
Publicerad 22 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Budgetpropositionen för 2015 lämnas till riksdagen
torsdagen den 23 oktober. I samband med detta
presenteras budgetpropositionen på flera olika orter runt
om i landet av flera statsråd.
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Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nya statssekreterare i
Socialdepartementet
Publicerad 07 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag utsett Pernilla Baralt till statssekreterare hos barn-,
äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen har även utsett Agneta Karlsson till statssekreterare hos
folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.
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Tal från Socialdepartementet

Tal av jämställdhetsminister vid
FN:s säkerhetsråd, New York
(översatt till svenska)
Publicerad 17 mars 2017

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnérs tal
om människohandel vid en öppen debatt i FN:s
säkerhetsråd i New York, 15 mars 2017. Det talade
ordet gäller.
Ordförande, excellenser, ärade deltagare, damer och herrar,
Sverige samtycker i uttalandet från EU och i uttalandet från Norge för de
nordiska ländernas räkning.

Vi måste alla prioritera att bekämpa allvarliga kränkningar av de mänskliga
rättigheterna genom människohandel. Det är vårt gemensamma ansvar.
Sverige står fast vid att alla former av människohandel ska utrotas. Vi vill
därför berömma Förenade kungariket för att ha anordnat denna öppna debatt
på ministernivå.
Dagens debatt är viktig av flera anledningar. För det första måste vi se till att
frågan förblir aktuell på den globala agendan. Dagens diskussioner bygger på
det arbete som inleddes under det spanska ordförandeskapet i
Säkerhetsrådet. För det andra måste vi gå framåt och vidta åtgärder i linje
med resolution 2331 (2016). Människohandel är ett gränsöverskridande hot
som kräver gränsöverskridande insatser. FN utgör ett unikt forum för att
genomföra detta mål.

Ordförande,
Människohandel och olika former av slaveri breder ut sig på allt fler platser.
Det beror på pågående konflikter och omfattande tvångsförflyttningar av
civilbefolkningar, till exempel situationen i Tchadsjöregionen som rådet
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besökte för två veckor sedan. Utbredningen sker eftersom det finns
människor beredda att utnyttja de som befinner sig i utsatta situationer.

Det effektivaste sättet att stoppa människohandeln är att ta itu med
grundorsakerna. Och det handlar i grunden om att det finns en efterfrågan.
Om män inte köpte sexuella tjänster skulle det inte finnas någon marknad för
sexuellt utnyttjande av människor.

Ett förebyggande av konflikter och tvångsförflyttningar samt satsningar på
en rättvis och hållbar utveckling för alla är några viktiga åtgärder för att
bekämpa människohandeln. Dessutom måste redan existerande
internationella skyldigheter som rör människohandel och tvångsarbete
genomföras fullt ut.

Det här rådet har en viktig roll att spela i det förebyggande arbetet, bland
annat genom agendan för hållbar fred. Fredsinsatser med rådets mandat
måste uppmärksamma pågående människohandel samt den roll som
organiserade kriminella grupper, samt terroristgrupper, spelar för att
vidmakthålla instabila situationer och konflikter som leder till
människohandel. En möjlig väg för medlemsstaterna att ta itu med dessa
grupper är det lokala arbetet med att skapa effektiva och ansvarsskyldiga
institutioner inom säkerhetssektorn.

Ordförande,
Som generalsekreteraren tidigare har rapporterat finns det en tydlig koppling
mellan konflikter och sexuellt våld och människohandel efter konflikterna.
Det handlar om sexuellt slaveri, tvångsarbete, handel med organ ... listan är
lång. Jag kommer att fokusera på sexuellt utnyttjande – främst riktat mot
kvinnor och flickor och pojkar.

Effekterna av människohandel som syftar till sexuellt utnyttjande skiljer sig
från de skador som uppstår där människor utnyttjas i andra former av
människohandel. Det oroande är övergreppen mot kvinnornas och flickornas
kroppar.

Det är viktigt att uppmärksamma att människohandel innehåller ett tydligt
könsperspektiv och att alla åtgärder mot människohandel bör ha en
könsspecifik utgångspunkt.

Sverige vill betona vikten av att inte skapa legala marknader för
människosmugglare. Det pågår en diskussion, både inom FN och på andra



håll, om huruvida prostitution bör ses som ett yrke. I diskussionerna används
ofta begreppet sexarbetare. Sveriges ståndpunkt i frågan är tydlig.
Prostitution kan aldrig betraktas som ett arbete. Prostitution är alltid ett
utnyttjande. Sverige uppmanar fler länder att överväga lagstiftning som riktar
sig mot den person som köper sex och erbjuder stöd till den utnyttjade
personen. Syftet är att flytta fokus vad gäller brottshandling och skuld från
den utnyttjade personen till den som begått gärningen. Kunskap om de egna
rättigheterna, inklusive rättigheter om sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter, är oerhört viktigt.

En annan viktig aspekt är ansvarsutkrävande i miljöer med pågående eller
avslutade konflikter. Sverige stöder genomförandet av FN:s nolltolerans mot
sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.
Som ordförande i Säkerhetsrådets arbetsgrupp om barn och väpnad konflikt
vill vi även betona barns särskilt utsatta situation i det här avseendet och
peka på tvångsrekrytering av barn till väpnade konflikter som en av de
värsta formerna av barnarbete. Mål 8.7 i de hållbara utvecklingsmålen
uppmanar oss att avskaffa detta och vi måste fortsätta att aktivt arbeta för
att uppnå detta mål. Vi behöver också fokusera på mål 5 om jämställdhet
samt andra relevanta mål på agendan för en hållbar utveckling.

Sverige är stolt över att leda vägen i det globala partnerskapet för att stoppa
våld mot barn. Det här är ett mycket viktigt initiativ och Sverige uppmanar
fler länder att delta i partnerskapet.

Ordförande, jag vill avsluta med att säga att vi måste låta kvinnor och flickor
själva bestämma över sina kroppar, sina liv och den egna framtiden, oavsett
sammanhang. Fler kvinnor måste delta i både fredsbyggande verksamheter
och åtgärder mot människohandel. Kvinnors berättelser, erfarenheter och
lösningar måste vara en del av genomförandet av agendan för kvinnor, fred
och säkerhet. Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter.

Tack för ordet.



Tal från Socialdepartementet

Tal av jämställdhetsminister vid
FN:s säkerhetsråd, New York
Publicerad 15 mars 2017

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnérs tal
om människohandel vid en öppen debatt i FN:s
säkerhetsråd i New York, 15 mars 2017. Det talade
ordet gäller.
Mr President, Excellences, distinguished participants, ladies and gentlemen,

Sweden aligns itself with the statement by the European Union and the
statement by Norway on behalf of the Nordic countries.

Combating brutal human rights violations through trafficking in persons must
be a priority for us all. It is our common responsibility. Sweden remains
strongly committed to eradicating all forms of trafficking in persons. We
would therefore like to congratulate the United Kingdom for organising this
ministerial open debate.

Today's debate is important for many reasons. Firstly, we need to ensure this
issue remains on the global agenda. Today's discussion builds on the
momentum created under the Spanish Presidency of the Council. Secondly,
we need to move forward with actions in line with Resolution 2331 (2016).
Finally, trafficking in persons is a transnational threat, which requires a
transnational response. The UN provides a unique forum for achieving this
goal.

Mr President,

Human trafficking and various forms of slavery are flourishing. This is due to
ongoing conflicts and the massive displacement of civilian populations, such
as the situation in the Lake Chad Basin region, which the Council visited two
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weeks ago. It flourishes because there are those ready to cruelly exploit
persons in vulnerable situations.

The most effective way to end human trafficking is to address its root
causes. The root cause is demand if men did not buy sexual services there
would be no trafficking for sexual exploitation.

Preventing conflict and displacement before they occur and investing in
equitable sustainable development for all are important measures in
combating human trafficking. Existing international obligations relating to
human trafficking and forced labour must also be fully implemented.

This Council has an important role to play in prevention, including through
the Sustaining Peace agenda. In addition, peace operations mandated by this
Council must see the role that organized criminal groups, as well as terrorist
groups, play in perpetuating the unstable situations and conflicts that lead to
human trafficking, and in human trafficking itself. Working on the ground to
create accountable and effective security sector institutions can enhance the
capacity of Member States to address these groups.

Mr President,

As the Secretary-General has previously reported, there is a clear nexus
between conflict and post-conflict-related sexual violence and human
trafficking such as sexual slavery, forced labour, organ removal, the list is
long. I will focus on sexual exploitation – predominantly targeting women,
and girls and boys.

The effects of trafficking for the purpose of sexual exploitation are different
from the harm caused by trafficking for other forms of exploitation. Their
seriousness is related to the specific ways in which  the bodies of trafficked
women and girls are abused.

Recognising that human trafficking has a clear gender dimension is therefore
essential: all actions against trafficking should have a gender-specific
approach.

Sweden wants to stress the importance of not creating legal markets for
human traffickers. There is an ongoing discussion, within the UN, and
elsewhere, about whether or not prostitution should be viewed as a
profession; – the term sex worker is often used in these discussions. Swedish
policy on this issue is clear. Prostitution can never be regarded as a job;



prostitution is always exploitation. Sweden urges more countries to consider
legislation that targets the person who buys sex and offers support to the
person being exploited – thereby shifting the criminal focus and guilt from
the person being exploited, to the exploiter. Knowledge about one's own
rights, including about sexual and reproductive health and rights, is crucial.

Another essential element is accountability in conflict and post-conflict
environments. Sweden strongly supports the implementation of the United
Nations zero-tolerance policy on sexual exploitation and abuse.

As Chair of the Security Council Working Group on Children and Armed
Conflict we would also like to stress the particularly vulnerable situation of
children in this regard and also highlight forced or compulsory recruitment of
children for use in armed conflicts as one of the worst forms of child labour.
Target 8.7 of the SDG's asks us to eliminate this and we need to keep a
strong focus on achieving this goal. We also need to focus on goal 5
regarding gender equality and other relevant goals of the Sustainable
Development Agenda.

Sweden is proud to be a pathfinder country of the Global Partnership to End
Violence Against Children. This is a crucial initiative and Sweden would like
to urge more countries to join this partnership.

Finally, Mr President, we need to enable women and girls to decide over
their own bodies, lives and futures in all contexts. We need to engage more
women in both peace building activities and actions against trafficking. By
implementing the women, peace and security agenda we can ensure that
women's voices, experiences and solutions are brought to the table. Gender
equality is about human rights.

Thank you



Tal från Socialdepartementet

Tal av Åsa Regnér vid minnesgala
för Fadime Sahindal, Stockholm
Publicerad 22 januari 2017 Uppdaterad 22 januari 2017

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnérs tal
vid minnesgala för Fadime Sahindal på Berns i
Stockholm, 22 januari 2017. Det talade ordet gäller.
Fadime Shaindal kommer för alltid vara en del av våra medvetanden och vår
historia. Jag önskar att jag kunde uttala orden "det får aldrig hända igen",
men jag är dessvärre allt för medveten om att våldet och förtrycket är högst
verkligt här och nu, i Sverige och i världen.

Fadime var en ung människa som ville forma och leva sitt eget liv, något som
för de flesta av oss är en självklarhet - för detta blev hon mördad.

Idag är det hedersrelaterade våld och förtryck som Fadime försökte att göra
oss uppmärksammade på, en mer känd verklighet som vi måste förhålla oss
till och bekämpa.

Jag kan garantera er att Sveriges regering är högst medveten om de problem
vi har som nation, när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck och vi
arbetar med de verktyg som står till buds för en regering.

Vi tittar på lagstiftning, vi avsätter medel och vi ger uppdrag till relevanta
myndigheter.

Regeringen har lagt en jämställdhetspolitisk skrivelse, den heter "Makt, mål
och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid".

Skrivelsen innehåller en nationell strategi för att förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor. Där ingår givetvis arbetet mot hedersrelaterat våld
och förtryck liksom prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
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- Våldsförebyggande arbete för att motverka destruktiva normer kopplade till
maskulinitet, främst kopplingen mellan maskulinitet och våld får ett större
fokus. Målet är att slaget aldrig ska utdelas, våldtäkten aldrig ske.

- En av åtgärderna i strategin är att regeringen avser att ändra i
examensbeskrivningarna i högskoleförordningen för utbildningar där de
studerande i sina framtida yrken kommer att möta våldsutövare och
våldsutsatta . Professioner som möter våldsutövare och våldsutsatta i sitt
yrke måste ha kunskaper om hur våld kan upptäckas, förebyggas samt vilka
insatser som är effektivast.

- Vi permanentar de nationella uppdrag som hitintills har legat som tillfälliga
regeringsuppdrag.

- Vi kommer ge uppdrag till lämplig myndighet att kartlägga det
hedersrelaterade våldet och förtrycket.

- Vi utvärderar 2014 års lagstiftning mot barn- och tvångsäktenskap inklusive
"överväga ytterligare straffrättsliga åtgärder.

- Vi kommer att genomföra en granskning av skolans sex och
samlevnadsundervisning.

- Vi kommer att stärka det förebyggande arbetet mot hedersnormer.

- Vi kommer stärka återfallförebyggande arbete inom kriminalvården.

- Vi förfäras till exempel över de barn, oftast flickor som är gifta när de
kommer till Sverige, men vi bör lämna en tanke åt att de finns och har
funnits hela tiden, bara inte här mitt framför ögonen på oss. Världssamfundet
skulle ha kunnat göra – så mycket mer.

- Många av er som har samlats här idag har hört mig tala förut och vet att jag
har ett förflutet inom FN och UN Women. Det är omöjligt att inte tänka på
att så mycket mer skulle gått att göra på ett internationellt plan, om inte
motståndet mot flickors och kvinnors rättigheter ständigt är så kompakt eller
"bara" väcker noll och inget intresse.

- Jag vill därför passa på att säga:

- Min och regeringens utgångspunkt är att barn inte ska vara gifta!

- Barnäktenskap är inte förenligt med svensk lagstiftning och innebär att



barnets rättigheter enligt Barnkonventionen åsidosätts.

Avslutningsvis:

- Jag kommer att bjuda in till en nationell samling tillsammans med
Länsstyrelsen i Östergötland, som har regeringens nationella uppdrag att
motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Samlingen kommer att ske den
14 februari, på alla hjärtans dag. Fler aktiviteter och samlingar kommer att
ske under året.

- Regeringen har det övergripande ansvaret, mycket av arbetet måste dock
ske på lokal nivå och därför är ni civil-/frivilligorganisationer som både står
som arrangörer för dagen, men även är närvarande – ovärderliga.

Sverige har en feministisk regering och jämställdhet är inte något som är
villkorat, gäller vissa, på vissa ställen, eller på vissa tider. Jämställdhet och
mänskliga rättigheter är något som gäller alla, över allt, hela tiden.



Tal från Socialdepartementet

Tal av Åsa Regnér om
våldsprevention vid Université du
Luxembourg
Publicerad 17 oktober 2016 Uppdaterad 17 oktober 2016

Jämställdhetsminister Åsa Regnér höll tal om Sveriges
förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor vid
Université du Luxembourg, 17 oktober 2016. Det talade
ordet gäller.
I am very happy to have this opportunity to speak about violence prevention
and to hear about your work here in Luxembourg. Later today I will attend
the 3rd International Conference on Men and Equal Opportunities. In
Sweden questions of men and gender equality, or equal opportunities, is a
priority for the government and one area of specific importance is gender
based violence.

The Swedish government is preparing a national long-term strategy to
prevent and combat men's violence against women to be decided later in the
autumn of 2016. The strategy includes actions against domestic violence,
honour related violence, and actions against prostitution and trafficking for
sexual purposes.

The national strategy aims to improve the coordination of work to prevent
and combat men's violence towards women within all relevant sectors. A
large number of actions are being prepared within the framework of the new
national strategy, for example new legislation to better protect children who
are exposed or subjected to violence in intimate relationships, new
commissions for government agencies concerning methods of identifying
violence, risk and needs assessments , funding of NGO:s and government
inquiries into specific issues. The target group for the strategy is decision-
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makers and professionals at all levels witin all sectors as well as the general
public.

Violence prevention will be highlighted troughout the strategy. Specific focus
will be on universal violence prevention targeting stereotypical norms of
masculinity as a cause of violence. This is something that the Swedish NGO
Men for Gengder Equality (MFJ) is working with and I am glad that they are
here today and soon will give a brief presentation of their work.

I strongly believe that to end violence we need a wide and constructive
engagement of men and boys, as well as a confrontation with norms of
masculinity that justify violence and limit women and girls' possibilities and
choices in life.

An objective within the strategy is for our youth to be reached by work done
on violence prevention. And in our new strategy we aim to reach all young
people in Sweden. Schools and universities are central arenas for this task.
Work to prevent violence also involves efforts within the correctional system
and other fields of crime prevention. There already exists work in these areas
in Sweden and new actions will also be taken in our new strategy. I am
therefore also very interested in hearing about the experiences of working
with men to prevent domestic violence here in Luxembourg.

In the area of men's violence against women, a priority in the work against
prostitution is the work against the demand for purchasing sex.

Persons in prostitution must never be punished. The reasons for people being
involved in prostitution may vary but is often related to poverty and/or that
the person has been exposed to sexual assaults or other forms of sexual
violence earlier in life. It must also be easy for persons in prostitution to seek
help from police and social services and or voluntary support services that
could help sellers to leave prostitution.

The best way to counter demand is through criminalizing the purchase of
sexual services. Our assessment of the prohibition of the purchase of sexual
services law shows that street prostitution has been reduced with 50 percent
since the prohibition came in to force and there has not been an increase of
the Internet based prostitution in comparison with other countries. The
assessment also shows that the prohibition has been as powerful tool in
shifting people's attitudes toward prostitution. Surveys both in Sweden and
Norway shows that attitudes shift where the purchase of sex is criminalized,
and a consistent majority in Sweden, over 70% of the population, think



purchasing of sex is unacceptable.

From our view, it is crystal clear who to blame for prostitution, which is the
buyer, and who should be prohibited from buying the body of another human
being with the intent to use hers or his body for sexual purposes.

Thank you.



Tal från Socialdepartementet

Tal av Åsa Regnér om e-hälsa vid
universitetssjukhuset Charité i
Berlin
Publicerad 07 oktober 2016 Uppdaterad 07 oktober 2016

Tal av barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér, om digitalisering av sjukvården och e-hälsa,
vid universitetssjukhuset Charité i Berlin under Sveriges
statsbesök den 7 oktober 2016. Det talade ordet
gäller/Checked against delivery.
I would like to thank the representatives of Charité for having us here.

Today I will share a few thoughts about the Swedish perspective on e-health.
The experience we have is a very dual experience.

On the one hand, Sweden has come a long way. We have one of the highest
percentages of internet users in the world. We have given birth to start-ups
that have become global brands, such as Spotify and Skype. Both the
business and public sectors have largely digitised their activities.

This is also true to a large extent if we look at Sweden's health care sector.
Close to 100 per cent of patient records are digitised, and the percentage of
pharmaceutical prescriptions that are made through our national, digital
system is almost as high.

Sweden has national quality registries that contain vast amounts of data on
patient outcomes – a gold mine for research and development.

On the other hand, however, we can see that the Swedish health care sector
does not fully utilise the opportunities offered by digitisation. We still have
problems when it comes to non-user-friendly systems.
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Perhaps one of the most fitting examples is that despite our high degree of
digitisation, the fax machine is still a common tool in our hospitals and health
clinics. Patient records are printed, faxed and re-digitised, for both technical
and legal reasons.

On a more official level, we decided upon a vision for Sweden's eHealth
policy earlier this year. The vision is that by 2025, we aim to be the best
country in the world at using the opportunities offered by digitisation and
eHealth in both health and welfare.

This is a vision for both the health care system and social services, jointly
decided by the cabinet and the Swedish Association of Local Authorities and
Regions.

The two most significant aspects of eHealth and digitisation in the health
care system in Swedish eHealth policy are the following.

For patients: to be able to interact with the health care system and take part
in their own care.

For professional healthcare workers: to have access to good clinical decision
support systems, and efficient systems for accessing and recording patient
information.

E-Health offers also great opportunities in Social Services. For instance; we
are currently supporting the local authorities in developing user-friendly,
technical solutions to increase the communication between clients and staff
in social care for children and young persons. This will ensure more accurate
course of action in these often difficult cases.

Looking forward, I am sure that new digital solutions within our social
services can help improve the service given. Though we have to take into
account that the solutions must be user-friendly and flexible enough to meet
the needs of different groups of people. Sometimes those groups are savvy-
tech kids, and sometimes not so-savvy-tech grandfathers in need of elderly
care.

We are currently working on action plans to put this vision into practice. It is
a joint commitment between the government and the local authorities. At the
same time, considerable work is being done at national, regional and local
levels in Sweden.

Both Swedish and international companies are taking part in this effort –



offering their competence and their solutions.

An example of this an EU-initiated project in Hudiksvall municipality where
a number of homes for elderly has been equipped with specially configured
tablet for video communication. Healthcare personnel communicate through
the tablet via moving image as an alternative to house visits. The provider of
the technical solution is a Swedish company called nWise AB from Uppsala.

The best results are often achieved when we work together. This is true at
both national and international levels.

This delegation trip and this visit are being conducted with that as a guiding
principle.

Together we are here to learn from your experiences but hopefully also to
share some of ours.

The private sector has always been a driver for development and we are
looking forward to meeting companies, and also care givers and researchers,
here in Germany that can stimulate and give us new ideas that we can use
when we come back to Sweden.

Sweden and Swedish companies have much to share. But we also have much
to learn. And that is why we are here.

Thank you.



Tal från Socialdepartementet

Tal av Åsa Regnér vid
statspartsmöte om funktionshinder
i New York
Publicerad 14 juni 2016 Uppdaterad 14 juni 2016

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
talade i FN:s Generaldebatt, vid det nionde
statspartsmötet om implementeringen av konventionen
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
den 14 juni 2016. Det talade ordet gäller.
Thank you chair,

I would like to thank the Secretariat for preparing this conference.

I also want to thank representatives for the Civil Society for your presence
here today. Your contributions and valuable insights are crucial.

* * *

As Minister for Children, the Elderly and Gender Equality, and responsible
for policies regarding persons with disabilities I am specially honoured to be
here today.

I want to contribute to the work of developing modern welfare states. The
model implies central aspects as rights issues, opportunities for influence and
supporting and empowering the most vulnerable in society.

The Swedish Government is aiming for a society with reduced social,
economic and political inequity. Increased gender equality and increased
participation and accessibility in society benefits everyone.
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Representing the Swedish feminist government, I truly welcome the clear
references in the new agenda 2030 to gender equality and the empowerment
of women and girls and the clear references to people with disabilities.

This is a break through.

Women and girls, men and boys must enjoy equal access to quality
education, equal access to economic resources and have equal opportunities
to political participation.

The Swedish government is ready to take its responsibility for the Agenda
2030 implementation both nationally and internationally. All cabinet
ministers will be responsible for the implementation within their respective
areas, in dialogue with the civil society.

* * *

It is an honour and privilege for me to celebrate the 10th anniversary of the
adoption of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

During the 10 years since the adoption, progress has been made and more
attention has been paid to the rights of persons with disabilities, both
nationally and internationally.

Sweden has developed a strategy based on the Convention with an annual
reporting to the Parliament. Sweden has also had its first dialogue with the
Committee and has received recommendations in 2014.

We are about to incorporate the Convention of the Rights of the Child into
Swedish legislation. This will strengthen also the rights for children with
disabilities, we believe.

Implementing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities is a
continuous process that requires ongoing dialogue as well as systematic
monitoring at both national and international levels.

Progress has been made but we also have challenges ahead of us, for
example promoting gender equality, creating inclusive education, making the
labour market more accessible and combatting negative attitudes. We should
also be aware about challenges and possibilities which the global migration
brings.

* * *



Mr Chair,

I want to specifically mention violence against women and children with
disabilities. They are more often victims.

We have to take this into account in efforts to combat violence.

Also, I want to emphasize sexual and reproductive health and rights in the
context of the Convention. Everybody's right to information, services and
bodily integrity is crucial.

As Member States we have the primary overall responsibility to live up to
our obligations and commitments by ensuring that the requirements of the
Convention are fulfilled. We should be held accountable for any gaps in the
implementation.

Efforts to strengthen rights for boys, girls, women and men are investments –
and should be considered as such.

So, let us use this conference as a platform to continue the work on the full
enjoyment of rights of persons with disabilities - Leaving no one behind and
creating sustainable societies.

Thank You!



Tal från Socialdepartementet

Tal av Åsa Regnér om
jämställdhetsbudgetering vid
OECD-möte, Stockholm
Publicerad 09 juni 2016 Uppdaterad 09 juni 2016

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér höll
ett anförande vid OECD-mötet för Working Party of
Senior Budget Officials (SBO) som hölls på Tekniska
Museet i Stockholm, den 9 juni 2016. Det talade ordet
gäller.
Ladies and gentlemen, I am proud to address this meeting of the OECD as
Minister for Gender Equality, representing a feminist government, and talk
to you about gender budgeting. We, in declaring ourselves a feminist
government, are committed to making a difference in people's lives: to
promote gender equality with a policy agenda that combats inhibitive gender
roles and structures, so that women and men, boys and girls can live their
lives to their full potential. It is a matter of recognizing gender inequality,
that women and men do not have access to resources and power on equal
terms, and committing to make a change.

In this endeavour we recognise the crucial role that economics play. To
advance gender equality in society, not only here in Sweden, but
everywhere, we must allocate adequate resources to that end.

Sweden's feminist government is now stepping up our ambitions to make a
change, and achieve our goal of a gender-equal society in which girls and
boys, women and men are given the same power to shape society and their
own lives. That goal requires dedicated work and we are realising it through
choice of priorities, paths and allocation of resources, that promotes gender
equality.
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Gender equality is an engine driving social development and genuine change
in society and people's lives. Gender equality is a prerequisite for sustainable
economic development, as well as development of the labour market, and
the welfare state. It is clear that gender equality is part of the solution to
many of the challenges we face in our societies today. Hence, including
gender equality in policy making is smart – it makes better use of resources
spent and it makes policy more efficient. Gender equality is also a matter of
human rights, of democracy and of justice. It is not a gift to women.

In Sweden, we have a telling experience that demonstrates the connection
between economic reforms, allocation of resources and the advancement of
gender equality in society: In the 1970's important reforms were
implemented within the labour market and social policy, such as separate
income taxation [for wife and husband]; gender-neutral parental leave; and
development of affordable public childcare. These reforms pushed gender
equality, and increased women's access to the labour market on an equal
footing with men. Women gained access to gainful employment, and greater
financial independence, which increased their well-being and bargaining
power in the household. These reforms also contributed to the development
of a modern welfare state in Sweden.

Gender equality has contributed to Sweden's high levels of employment and
growth. But it has not happened by itself; it is largely the result of political
decisions. There needs to be commitment to create fair and gender equal
conditions for women and men, girls and boys. Ladies and gentlemen, as
Senior Budget Officials you all play important roles in this. You can make a
difference.

To achieve gender equality the strategy of gender mainstreaming is crucial.
Gender equality is created where resources are allocated, where standards
are set and where decisions are made. In a feminist government, each
minister is also a minister for gender equality, responsible for the
advancement of gender equality in their policy areas. As the Minister
responsible for gender equality policy, I work with my colleagues in the
government to ensure that we continue to develop our feminist policy and
work strategically to achieve real change.

While gender mainstreaming is an essential tool it must be combined with
special measures for gender equality. This dual approach is necessary to
move ahead on gender equality. While we must include a gender perspective
when formulating reforms and developing policy we must also be willing to
implement specific policies and actions - and spend money - targeting gender



inequality. For Sweden, this dual approach has been a strategic choice for
implementation of gender equality policy since the mid- 1990's.

Economic policy is crucial for shaping living conditions; how resources are
distributed and what is considered important and is prioritised has a major
effect on women's and men's lives and conditions. The budget process and
the Budget Bill are of key importance in realising the government's policy
and it is therefore imperative that all budget work is conducted so that
effects and consequences for gender equality is taken into consideration
when decisions are made about policy direction or distribution of resources.

Consequently, gender budgeting is an important part of the government's
efforts to implement a feminist agenda. Economic policy in Sweden is to be
used to increase economic equality and support advancement of gender
equality in society. An extensive effort to further develop gender budgeting
in the state budget is now under way in Sweden. We define gender budgeting
as an application of gender mainstreaming in the budgetary process. Thus, a
gender perspective must be included in the preparation of the government's
Budget Bill from the outset, and by the actors normally involved in the
process.

Our renewed focus on gender budgeting has resulted in improved and more
extensive gender equality analysis and a more systematic use of statistics
disaggregated by sex, among other things.

However, it is not enough that we conduct an analysis of gender impact for a
specific policy, and we must not stop at just presenting statistics
disaggregated by sex. The conditions that apply to women and men, girls and
boys must inform our policy making. As policy makers we have an obligation
to use the data we have at our hands, to rectify gender inequality that we
see.

To move from words to action, we must make gender equality part of all
policy making and we need to allocate adequate resources to implement
policy for gender equality. To this end we have initiated a work to formulate
objectives for gender equality in several highly prioritised and strategic
policy areas. These objectives constitute a way to make concrete how we
can move forward on implementation of our gender equality policy goals,
and realise the government's feminist aspirations. Customised policy
objectives and actions for gender equality, along with indicators to follow up
the result, have been formulated. These strategic policy areas are labour
market, health and social policy, education, foreign and development policy,



and juridical policy.

The Swedish government has recently taken important steps to ensure that
the preparation of the Budget Bill for 2017 is gender mainstreamed. Among
other things, we have a formalised requirement [in the budget circular] that
policy proposals and reforms presented in the Budget Bill must be based on
gender equality impact analyses, and new policy should be developed with a
gender-sensitive approach.

Moreover, a step-by-step guide on how to conduct a gender equality analysis
[in the budget process] has been developed, and trainings are provided for
officials in the Government Offices. Policy statements and formal
requirements are important but we must also provide hands-on, operative
support to people in our organisations.

Let me illustrate the significance of a gender analysis in policy development,
with an example from the realm of education: in Sweden school results differ
significantly between girls and boys, girls perform well and get good grades
while boys lag behind. Girls, on the other hand, suffer from stress related
health issues, and report a higher degree of socio-psychological problems
than their male peers. So, measures to deal with these challenges must take
gendered differences into consideration: health work in schools and efforts
to improve school results must be designed so that they are apt for the needs
and conditions of both boys and girls.

The Swedish government will now continue to enhance our work with
gender budgeting, with a view to ensuring that policy will contribute to
gender equality. A feminist government's policy agenda must be paired with
allocation of resources and a true commitment to making a change.

Ladies and gentlemen, I am convinced that we need to work with gender
budgeting to move ahead on gender equality, create sustainable growth,
development, and social justice. I hope that this afternoon will present an
occasion to exchange thoughts, ideas and experiences that will inspire us to
take new steps towards gender equal budgets. Investments in gender equality
are investments in the future. Half of the world's talent must have the
opportunity to blossom.

Thank you.



Tal från Socialdepartementet

Tal av Åsa Regnér vid
högnivåkonferens mot barnaga,
Wien
Publicerad 01 juni 2016 Uppdaterad 01 juni 2016

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
talade vid den internationella högnivåkonferensen
Towards Childhoods free from Corporal Punishment i
Wien, 1 juni 2016. Det talade ordet gäller.
Mr. President, Her Majesty, Ministers, Ambassadors, Special Representative
of The United Nations Secretary-General On Violence Against Children,
Distinguished experts, Ladies and gentlemen,

Thank you all for attending this global high-level conference - Towards
Childhoods free from Corporal Punishment.

Let me congratulate our hosts, the Austrian government, for very fine
arrangements and a much inspiring conference here in beautiful Vienna.

I am very proud that Sweden is a part of this truly global process, where
leaders of the world join together in committing to end corporal punishment
of children.

Today, 49 states have prohibited all corporal punishment of children,
including in the family home. And, at least 54 more states have expressed a
commitment to full prohibition. Still there is a long way to go. According to
The Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, only 10%
of the world's children are fully protected in law from all corporal
punishment.

***
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Almost 40 years ago, the Swedish world famous author Astrid Lindgren
asked how we, as human beings and as a society, could learn to distance
ourselves against using violence. I think that we all can agree upon that this
remains a much urgent question. Her own answer was that it has to start with
the children, as the children of today will eventually take the running of our
world.

Astrid Lindgren thought that what decides if a child was going to become a
warm, open and trusting person or a callous and desctructive one, was up to
those who bring the child into the world. Astrid Lindgren corresponded to
Goethe' belief that: "Uberall lernt man nur von dem den man liebt."

Today, her thoughts on these issues to a large extent have been verified by
research, demonstrating that adults who hit their children in the name of
discipline usually began doing so because they themselves were hit as
children.

***

According to article 19 of the Convention on the rights of the child, the child
has the right to be protected from all forms of violence. The UN Convention
on the Rights of the Child is a powerful document. But it only has the power
we, as leaders and representatives, give to it. That's the core reason for my
government's work of making the convention Swedish law.

***

We have to acknowledge that not all children grow up in an environment
free from violence. Sweden has long supported the The Special
Representative of the Secretary-General on Violence against Children, Ms
Marta Santos Pais. Let me express our appreciation of her work and her
initiative  The High Time to End Violence against Children.

Considering the many challenges ahead of us and the need for global action,
the Swedish government welcomes that the elimination of violence and
exploitation of children are explicit goals in the Agenda 2030.

We are very positive of the establishment of a Global Partnership to end
violence against children in order to support the implementation of these
goals. It is our hope and belief that this Global partnership can bring together
governments, civil society and the private sector to promote and protect the
rights' of the child all over the world. Sweden has expressed interest in



participating in the partnership as a pathfinder country.

As such, we will share good practices and experiences with others. As many
of you know, Sweden was the first country in the world to prohibit all
corporal punishment of children. This legislation, combined with sustained
public education and awareness-raising of the law and of children's right to
protection, together with promotion of positive, non-violent relationships
with children, has proved to be effective. Hopefully, others can learn from
our experiences.

***

At the same time, we need to learn as well. Being minister not only for
children but for the Elderly and Gender Equality as well, I would especially
like to draw attention to the relation between gender equality, violence
against women and violence against children. This is something that I think
we need to increase our knowledge about in order to successfully take
measure against violence against children.

A Norwegian study on gender equality among Norwegian parents found that
gender-equal childhood homes were characterised by a lower level of
violence. In fact, the risk of violence in "father-led" homes was almost three
times greater than in gender-equal homes.

As minister for children, gender equality and the elderly, I very agree with
the conclusion of the Norwegian study, that what is "best for the children"
cannot be isolated from issues of gender equality and democracy among
adults."

The Swedish government currently works on a national strategy for a
national strategy against men's violence against women. No doubt, this work
will be beneficial for children as well.

***

Let me conclude by once again express my gratitude to our host, the
Austrian government and the distinguished experts who have participated at
this conference. I think that these days illustrate that if we work together to
strengthen children's rights, protect children from all kinds of violence,
supporting parents and building sustainable and equal societies, the results
can be truly amazing.

Thank you.





Tal från Socialdepartementet

Tal av Åsa Regnér vid
Hörselskadades Riksförbunds
kongress, Linköping
Publicerad 27 maj 2016 Uppdaterad 27 maj 2016

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnérs
invigningstal vid Hörselskadades Riksförbunds (HRF)
kongress i Linköping, 27 maj 2016. Det talade ordet
gäller.
"Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på
lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet. Hinder för människors
delaktighet i samhället ska rivas. Det är en fråga om jämlikhet och rättvisa."

Orden känner ni förstås igen. Det är statsministerns ord i
regeringsförklaringen 2014. Det är ord som skapar förväntningar. Det är ord
som förpliktigar. Det gäller för alla ministrar och för oss som arbetar för
regeringen. Det gäller förstås inte minst för mig, som har
samordningsansvaret för de här frågorna.

Jag är därför jätteglad att jag har fått möjligheten att komma hit idag och tala
om regeringens politik på funktionshinderområdet.

Funktionhinderpolitiken är egentligen alla politikområden. Det handlar om
jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, om barndom och
äldreomsorg. Det handlar, inte minst, om mänskliga rättigheter och om en
socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Jag ska återkomma till det, men jag vill först mycket kort nämna att jag sett
ert remissvar kring förslaget om tolktjänstlag och den skarpa kritik ni där
framför. Jag kommer inte att gå in på det i mitt svar här idag, men eftersom
det är en stor fråga för er och eftersom kritiken är stark tycker jag det skulle
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kännas märkligt att inte nämna det.

Jag vill också nämna att jag sett era forskningspolitiska förslag, som ju delvis
berör mina myndigheter även om mycket ligger hos
utbildningsdepartementet förstås. Spännande och viktigt arbete ni gjort där.

Jag vill säga att jag verkligen uppskattar er röst i debatten i allmänhet men
också specifikt i den här frågan. Den är väldigt viktig.

Idag känns det också naturligt att börja med att säga några ord om den
utredning av LSS och assistansersättningen som regeringen tillsatt. Det är
förstås en viktig del av funktionshinderspolitiken.

LSS-utredningen

Personlig assistans och lagen om stöd och service (LSS) är viktiga medel för
att omsätta de målen samt rättigheterna i FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning i praktisk handling.

De har inneburit att många människor med funktionsnedsättning kunnat och
kan leva sina liv med ett bättre stöd och i större delaktighet. Att var och en
får stöd med sina behov så att hon eller han kan leva i delaktighet är en
viktig del av den svenska modellen. Vi kan vara stolta över ambitionerna
med personlig assistans och LSS. Vi kan känna oss säkra på att det för många
människor gett större delaktighet och självbestämmande.

Men vi måste också se och agera utifrån de brister om finns. Å ena sidan
bristerna i träffsäkerheten. Jag möter allt för många som beskriver hur de
idag inte får sina rättigheter till godosedda, hur det finns inlåsningseffekter i
exempelvis daglig verksamhet. Vi vet att domar lett till att tillämpningen
inom vissa delar av LSS, exempelvis vad gäller ledsagning, blivit snävare och
därmed ökat risken för minskad delaktighet för personer med
synnedsättningar.

Å andra sidan finns det den som politiska debatten ofta handlar om, de
ökade kostnaderna. Kostnaderna för assistansersättningen har på ungefär tio
år fördubblats samtidigt som antalet personer som får assistans inte alls ökat i
samma utsträckning.

Det är mot den beskrivna bakgrunden som vi idag tillsätter en översyn av
LSS och av assistansersättningen som ska utveckla insatserna och göra
lagstiftningen mer ändamålsenlig.



Ett universellt utformat samhälle

Men trots att den funktionshinderspolitiska debatten lätt hamnar i att handla
om assistansersättning och trots att LSS och assistansersättningen är otroligt
viktiga, är funktionshinderspolitiken mycket större och vi håller just nu på
med arbetet med den nya funktionshinderspolitiken.

Ett samhälle som håller ihop, ett universellt utformat samhälle, är ett
samhälle som ser varje individ och skapar generella lösningar som inkluderar
så många möjligt, så långt det är möjligt.

Jämlikhet, jämställdhet och barnets rättigheter

Den nya funktionshinderspolitiken kommer att vara en del i arbetet för ett
mer jämlikt samhälle. Vi vet att det idag finns en ökad risk för fattigdom för
personer med funktiosnedsättning. Det finns ökad risk för psykisk ohälsa.
Det är bara två symptom som visar att vi är en bit ifrån målet om jämlika
livschanser.

Jämställdhet måste också bli en tydligare del av politiken. Flickor, pojkar,
kvinnor och män med funktionsnedsättning ska ha lika makt och möjlighet
att forma sina liv.

Idag finns till exempel osakliga skillnader i behovsbedömning mellan flickor,
pojkar, kvinnor och män. Män får i snitt fler timmar beviljade i
assistansersättning. Det är ett exempel av många på hur olika
rättighetsperspektiv på politiken kan komplettera varandra och synliggöra
strukturer i samhället.

På samma sätt ska barns rättigheter genomsyra funktionshinderspolitiken.
Barn är alltid i första hand barn och deras bästa ska vara i centrum. Deras
åsikter ska tillmätas samma betydelse som vuxnas.

Det pågår, som ni vet, ett viktigt arbete med att göra barnkonventionen till
lag. Det kommer förstås att påverka och stärka alla barn. Oavsett
funktionsförmåga. Det ställer också ökade krav på kunskap om barns
rättigheter hos såväl oss vuxna som hos barn.

Utmaningar och regeringens arbete

Idag står vi en bit ifrån regeringens målbild om ett samhälle som håller ihop.



På funktionshinderområdet har det för länge gått för långsamt. Det innebär
samtidigt att det finns det stor potential att skapa förändring.

För att det arbetet ska lyckas krävs både att vi har en tydlig riktning, och att
vi får en klar bild av hur vi bäst når dit.

Ändamålsenlig styrning och prioriteringar

Enligt konventionen betyder universell utformning sådan utformning av
produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i
största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller
specialutformning.

Hur bygger vi ett samhälle enligt den principen, som är användbart och
tillgängligt för alla så långt det är möjligt? Var och i vilka processer måste
kunskapen komma in och hur skapar vi effektiva verktyg för universell
utformning?

Det handlar om något så grundläggande som att veta att de system och
lösningar vi har och tillsätter lever upp till de ambitioner vi formulerat. Att
de är tillgängliga och användbara.

"Hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas. Det är en fråga om
jämlikhet och rättvisa". Det ska genomsyra alla politikområden. Två
områden som är helt avgörande är förstås arbete och utbildning.

Arbete

Arbete ger förutsättningar för delaktighet, inte minst ekonomiskt och socialt.
Möjligheter till delaktighet och arbete ska gälla alla, oavsett
funktionsförmåga. I ett inkluderande och hållbart samhälle arbetar alla som
kan.

Det låter självklart när vi säger det, men idag står personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för mer än en
fjärdedel av alla inskrivna på Arbetsförmedlingen. En fjärdedel. Det är en
häpnadsväckande siffra.

Regeringen har inlett ett viktigt arbete för att förbättra matchningen för att
fullt ut ta tillvara all kompetens. Ingen människas vilja att utbilda sig,
förbättra sin kompetens eller gå framåt i karriären ska förslösas. Ingen ung
människas hopp och förväntan ska sina.



Regeringen har också tillsatt Delegationen för unga till arbete som verkar för
att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet ska få större
genomslag på lokal nivå. Och eftersom unga med funktionsnedsättning är en
stor del av gruppen unga arbetslösa och eftersom vi vet hur viktigt det är
med de första åren i arbetslivet så förstår ni vilket otroligt viktigt jobb den
här delegationen står inför.

Utbildning

Det går inte att tala om delaktighet och arbete utan att också tala om
utbildning. Det vi genom skolan lägger grund för påverkar oss resten av livet.

MFD har kartlagt och visat att skolorna brister i att ge elever särskilda stöd.
De brister också i att ge lärarna kompetens och möjlighet att ge det stöd som
behövs.

Regeringen prioriterar nu tidiga insatser för alla elever och fler
specialpedagoger. En räkna-läsa-skriva-garanti, för alla elever oavsett
funktionsförmåga, ska tas fram. Komvux ska bli tillgängligt för de vuxna som
behöver det 2017.

Det är viktiga steg för att ge alla människor förutsättningar att välja sin väg i
livet. Likväl som det är viktiga steg för att minska arbetslösheten.

Avslutning

I Sverige ska du ha rätt att vara precis den du är. Samhället ska vara till för
alla människor och ge lika makt, förutsättningar och möjligheter, vem du är.
Alla barn ska ges lika goda livschanser. Det samhälle jag talar om är ett
samhälle baserat på mänskliga rättigheter, på delaktighet och på mångfald.

Det handlar i första hand om generella, universella, åtgärder men när det
behövs också om individuella åtgärder. Alla ska få det stöd den behöver för
att vara delaktig i samhällslivet. Hinder för människors delaktighet ska rivas.

Vi behöver tillsammans göra en resa. Vårt samhälle ska vara ett inkluderande
samhälle för alla.

Tack så mycket!



Tal från Socialdepartementet

Tal av jämställdhetsminister Åsa
Regnér vid Women in Parliament
2016, Jordanien
Publicerad 06 maj 2016 Uppdaterad 11 maj 2016

Women in Parliaments Global Forum 2016 Amman,
Jordanien, 5 maj 2016 Det talade ordet gäller.
Ladies and gentlemen, distinguished delegates and excellences in the
audience and in the panel,

Our world is bleeding. We are faced with unprecedented humanitarian needs
and levels of global forced displacement. Today, more than 59,5 million
people are displaced worldwide as a result of persecution, conflict,
generalized violence, or human rights violations – the highest number since
the Second World War. UNHCR estimates that the average length of
displacement has stretched to around an astonishing 17 years. This means
that for many, becoming displaced is a life sentence.

This situation certainly concerns us all – and is a fitting reminder as we speak
about Flight and Migration. It is also a fitting narrative for me as the
representative of the world's first Feminist Government.

Among the unprecedented numbers of refugees and internally displaced
people, there are tens of millions of women and adolescent girls. Natural
disasters and conflict impact women, girls, men and boys differently. In
crises, patterns of gender discrimination can be exacerbated leaving women
and girls uniquely vulnerable. The risk for women and girls to become targets
of sexual and gender based violence is furthermore multiplied. A specific
vulnerability in some contexts is child marriage.

Policy answers to the current refugee crisis need both short-term and long-

https://www.regeringen.se/


term interventions.

In the short-term, all humanitarian responses should include a gender
perspective and address the occurrence of sexual and gender based violence,
a key protection concern and lifesaving activity. Sweden is honoured to take
on the leadership of the "Call to Action on Protection from Gender-based
Violence in Emergencies". A central priority is to promote the inclusion of
the initiative's principles and actions in the outcomes of the World
Humanitarian Summit.

We must all increase our efforts to prevent and respond to gender-based
violence in humanitarian settings. The Call to Action constitutes an
important platform for this work. I encourage all those here present today –
governments, parliamentarians and other stakeholders - to join the Call to
Action and to make concrete commitments to implement the initiative's
Road Map.

In the long-term, it should be underlined that women should not be seen only
as victims, but also as important actors for peace, stability, security and
prosperity. Therefore, I want to emphasise that the agenda on women, peace
and security is a top priority for the Swedish Government. For Sweden, the
women, peace and security agenda is about promoting change. For that to
happen it takes committed and pro-active political leadership. We need to
act differently to create peaceful and secure societies for all. It is precisely at
times like these – times of crisis and unrest – that we must not hesitate, but
instead be persistent in our efforts to strengthen women as agents for peace.

The rights of women and girls must be ensured in their countries of origin,
along the migrant route, as well as in the country of destination.

I look forward to further discussion on this theme by our distinguished
panellist.

Thank you.



Tal från Socialdepartementet

Åsa Regnérs tal om mänskliga
rättigheter
Publicerad 03 maj 2016 Uppdaterad 03 maj 2016

Aman, Jordanien 4 maj 2016 Talade ordet gäller.
Lorem Ipsum
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Tal från Socialdepartementet

Tal av Åsa Regnér vid FN:s
kvinnokommissions årliga möte
Publicerad 16 mars 2016 Uppdaterad 16 mars 2016

FN:s högkvarter, New York 15 mars 2016 Det talade
ordet gäller.
Mr/Madam Chair,

Excellencies,

Distinguished delegates,

It is an honour for me to address the 60th session of the Commission on the
Status of Women. Sweden aligns itself with the statement made by the
Netherlands on behalf of the European Union and its Member States.

Sweden regards this year's CSW session as an occasion for a strong and
resolute reaffirmation of the 2030 Agenda and of the Beijing Declaration and
Platform for Action. The adoption last year of the 2030 Agenda is an
achievement for UN-led multilateralism. Sweden is fully committed to
engaging with other Member States, and all stakeholders, to ensure its
effective implementation both nationally and internationally.

Mr/Madam

Sweden has a feminist government. This reflects a strong commitment and
strong leadership. The Swedish Prime Minister clearly stated his intention to
increase gender equality in the Statement of Government Policy.

One of the expert reports on this year's session points out that the lessons of
the last three decades have taught us that the state has a key role to play in

facilitating a development strategy that promotes gender equality. I am
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firmly convinced that this is the case. In Sweden, the welfare state has
played a pivotal role in advancing gender equality, which has yielded
substantial social and economic returns.

In the creation of the Swedish welfare state, gender equality has been a
major factor in many reforms, and particularly important in the labour
market. Access to affordable child care services and a more equal division of
parental leave have been essential for women's and men's participation in the
labour market. So have individual taxation and sexual and reproductive
rights, including abortion rights. All these reforms have had an important
impact on women's earnings, well-being and bargaining power in the
household.

Gender power relations and traditional gender stereotypes of masculinity
associated with violence stand in the way of women's and girls'
empowerment and gender equality. This is why, we as leaders, must focus
much more on the root causes of violence. More effective prosecution of
perpetrators is essential, as is a greater emphasis on lowering the threshold
for men to seek help to change their violent behaviour. We also need to
invest in violence prevention in schools and municipalities to change norms
and attitudes associated with destructive masculinity, violence and sexist
behaviour.

To promote healthier gender norms to engage men and boys has been shown
to reduce men's violence against women and children.

Mr/Madam Chair,

Sweden will continue to stand up for the rights of all women and girls. Their
access to sexual and reproductive health and rights, including contraception
and safe and legal abortion are crucial. Sweden is deeply concerned that
every year (more than half a million) women die in pregnancy and childbirth,
or from unsafe abortions that disproportionately affect poor women.
Investments in these areas are investments in women's empowerment, in
social justice and in human rights. Unfortunately, women and girls have been
let down in many parts of the world in this respect. They pay a high price for
religious and political fundamentalism.

Like many other countries around the world, Sweden is currently providing
security and safety to people fleeing war, persecution and oppression.

For women and adolescent girls, a crisis can lead to even greater risks of



gender-based violence, including sexual violence, early marriages, and
unintended and unwanted pregnancy. Sweden reaffirms its commitment to
UN Security Council resolution 1325 and subsequent resolutions. While
important steps have been taken, women are still underrepresented in peace
building efforts and in peace negotiations. Therefore, within the framework
of our feminist foreign policy, we have increased our contribution to women,
peace and security issues, with a specific focus on promoting women's
participation in mediation and peace processes.

Sweden is deeply concerned about the rise of new forms of extremism and
fundamentalism that often have the explicit aim of suppressing women's and
girls' enjoyment of their human rights, including honour related violence and
oppression. The Swedish Government therefore stresses the importance of
incorporating a gender perspective in all measures to prevent violent
extremism.

Ladies and Gentlemen,

Investments in gender equality are investments in democracy and economic
growth for the future. As stated in both the 2030 Agenda and in the Addis
Ababa Action Agenda, domestic resource mobilisation and political will is
crucial in financing for sustainable development. Governments must allocate
resources to set clear targets and to take action.

Let us continue to work together to ensure that we fulfil the commitments
we made in Beijing and Cairo over 20 years ago and in New York last year.
And let us recall that the empowerment of women and girls is the
empowerment of all humanity!

Thank you.



Tal från Socialdepartementet

Tal till minne av Olof Palme av
statsråd Åsa Regnér på svenska
konsulatet i Lima, Peru
Publicerad 28 februari 2016 Uppdaterad 28 februari 2016

Speech given at the Swedish Consulate in Lima, Peru,
on 22 February 2016 Check against delivery.
'From Vietnam to Nicaragua, from El Salvador to Palestine, from Sahara to
South Africa, across the face of the globe, the flags hang limp and half-mast
in loving memory of this giant of justice who had become a citizen of the
world, a brother and a comrade to all who are downtrodden.'

- Oliver Tambo (President of the African National Congress, 1986)

Few Swedish politicians are as widely known and renowned throughout the
world as Olof Palme. His anti-colonialist and pro-democracy views and
actions attracted admiration and support across much of the world.

However, those same views made Olof Palme a controversial figure, both in
Sweden and on the international stage.

His style of politics was characterised, above all, by the championing of
pacifism and respect for human rights. At global level, Palme was an ally to
developing countries. He condemned the abuses of dictatorships on the right
and the left, criticising the United States for its bombing of civilians in the
Vietnam War, as well as the Communist dictatorships of the Soviet sphere.
He supported the government of Salvador Allende, the cause of the
Palestinian people and the Czechoslovak uprising of 1968. He spoke out for
the boycott of the South African Government during apartheid.

In short, Palme was the founder of Sweden's activist foreign policy. For him,
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its position as a neutral country between opposing Cold War blocs was no
reason to keep quiet. On the contrary, he recognised the opportunity to play
the role of mediator. His views and actions in the international arena
prompted admiration and debate. He gave legitimacy to and generated
international respect for the social democratic model.

At home, Olof Palme worked to strengthen the Swedish welfare system,
which had come into being at the beginning of the 20th century. The success
of the Swedish model continues to be measured by falling income inequality
between the different social classes. Palme enabled those who had
previously been excluded, vulnerable sections of the population and
minorities, to participate in various areas of society.

During his time as Prime Minister, he carried out reforms to improve
working conditions, including employee involvement in decision-making and
a 40-hour working week, and introduced state pensions from the age of 65.

He brought in separate taxation of husbands and wives and a new abortion
law, and expanded state childcare provision, through both public day
nurseries and paternity leave. These reforms created the conditions for
women to be able to enter the job market, which was crucial to the
improvement of their status in Swedish society.

Olof Palme's legacy is still evident in Swedish politics today. Support for a
welfare state, the rule of law, global solidarity and gender equality remain
fundamental pillars of our society.

Since the World Conference on Women in Beijing, now 20 years ago, the
gender equality agenda has been gaining ground all over the planet.
However, progress has been too slow and lack of political will has seen
insufficient funding granted for the implementation of a gender equality
policy in every country.

The present Swedish Government is the first feminist government in the
world. We are working to change this situation, in Sweden and in many
countries around the world, as well as within the European Union and the
United Nations.

Thirty years ago, on 28 February 1986,the Prime Minister, Olof Palme, was
assassinated by an unknown killer while walking around central Stockholm
with his wife after leaving a cinema.



Following his death, Anna Lindh, later Foreign Minister, said: 'A person can
be killed, but ideas cannot. Your ideas will live on through us.' Thank you.



Tal från Socialdepartementet

Inledningstal av statssekreterare
Pernilla Baralt vid dialog med FN:s
kommitté för Kvinnokonventionen
om Sveriges jämställdhetsarbete
Publicerad 26 februari 2016 Uppdaterad 26 februari 2016

Geneva, 19 februari 2016 Opening statement by
Pernilla Baralt, State Secretary to Minister Åsa Regnér,
Government of Sweden, at the sixty-third session of the
Committee on the Elimination of Discrimination against
Women. Check against delivery.
Madam Chair,

Distinguished members of the Committee,

Ladies and gentlemen,

It is an honour for me and for the Swedish delegation to present Sweden's
combined eighth and ninth report on the implementation of the CEDAW
Convention.

This dialogue is of great importance to my Government, not least because we
are a feminist Government. With this clear statement come high expectations
both from us and from society at large.

The composition of our delegation reflects the broad mandate and scope of
Sweden's policy for promoting gender equality in all areas of governance. I
am joined by representatives from seven ministries who are all actively
involved in the implementation of the Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women.
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Gender equality is a fundamental matter of human rights, democracy and
social justice. It is also a precondition and a driver for sustainable growth and
for sustainable welfare.

To combat the discrimination against women and girls is also crucial to reach
the goals of the new 2030 Agenda.

To fight discrimination against women and girls and to reach gender equality
is a means to ensure that every girl and boy, every women and man, can
reach their full potential.

We are committed to take decisions and to allocate resources to promote
real change, in the daily life of women and men.

Sweden was among the first countries to ratify the Cedaw Convention in
1980. Since then a large number of important laws and transformative
policies have laid the foundation for the level of gender equality we have
today. This progress has to a large extent been driven by the women's
movement.

The Swedish Government is proud of our record on gender equality.
However, we acknowledge that women and girls are still at a disadvantage
relative to men and boys. We therefore welcome this opportunity to be
reviewed and to engage in today´s dialogue on how to fulfil the obligations of
the Convention.

We as a government will also - together with NGOs - step up our efforts to
make the convention more known. As a first step we will translate and
distribute the concluding observations.

Madam Chair,

Distinguished experts,

Since Sweden presented its combined eighth and ninth CEDAW report in
2014, a new Government has taken office.

I would like to take this opportunity to highlight some of our priorities and
initiatives.

Gender mainstreaming is the main strategy to implement gender equality and
achieve the national gender equality objectives.



Vital for the success of gender mainstreaming is strong leadership. It has
therefore been curial that the Prime Minister, Mr Stefan Löfvén, is
committed and outspoken on the importance of gender equality. Each
minister has the task to deliver on gender equality. It is everyone's
responsibility. Training on gender mainstreaming has been provided to all
ministers and state secretaries as well as to key government officials.

Engagement is important but so is competence and knowledge on gender
mainstreaming. Our feminist government has initiated extensive work to
ensure that gender equality has a broad impact in all policy areas. Objectives
and indicators to monitor progress have been set in all key policy areas. This
is also important when it comes to communication and in order to med
accountable as a Government.

Another initiative is the Government's programme to strengthen gender
mainstreaming of government agencies. Since we took office the number of
agencies has increased from 18 to 60.

The national budget is a key tool to reach gender equality.

Ahead of the 2017 budget Bill the Ministry of Finance has stated that all
measures provided by the various ministries must include a gender equality
analysis.

In 2014 the Government commissioned an inquiry to review the gender
equality policy objectives and assess gender equality progress over the last
ten years. A government communication is now being prepared to be
presented to the Swedish Parliament in September 2016. The aim is to have a
systematic approach and to move from projects to sustainable programmes.

Madam Chair,

Most of the decisions that impact the daily lives of girls and boys, women
and men are taken at the local level: in school, social services and health
care. The Government has taken an active role in supporting municipalities
and regions in their efforts to mainstream gender into their public services.
One example is an agreement between the Government and Swedish
Association of Local Authorities and Regions to implement measures that
involve men and boys in gender equality activities at local level.

The fight against all forms of discrimination is one of the key human rights
objectives of my Government. This includes all forms of discrimination



based on sex, transgender identity or expression, ethnicity, religion or other
belief, disability, sexual orientation or age. Persons exposed to discrimination
on multiple grounds are particularly vulnerable.

An effective legal framework is important in combating discrimination. An
inquiry has been appointed and they will propose ways of better streamlining
anti-discrimination efforts.

To combat discrimination will also be an important part of the new
Government policy on disabilities. As well as to make the Cedaw
Convention more well known.

As part of Sweden's efforts to strengthen the protection of national
minorities, the national strategy for Roma inclusion has a gender equality
perspective. In addition, the Sami Parliament is preparing a new action plan
on gender mainstreaming. It is intended for both staff, members of the
Parliament and the Sami public at large.

Distinguished members of the Committee,

Madam Chair,

I now turn to a few of our policy priorities.

Let me start by underlining that gender equality is not just a 'women's issue'.
It is a responsibility of and a benefit to the society as whole. It requires the
active contribution and input from women and men, girls and boys.

For instance we have recently introduced a third month of parental leave
reserved for each parent. It has a positive impact on men´s role as fathers
and on women's employment. It also enables the access of the child to both
parents.

A top priority is to combat men's violence against women. Despite extensive
work, crime data show that men's violence against women is still a very
serious societal problem.

The Government is presently preparing a new holistic strategy to end men's
violence against women. It will be guided by a set of objectives and
indicators to enable improved evaluation and follow up results.

In order to stop men's violence against women, the Government is investing
in violence prevention measures involving schools, counselling centres for



perpetrators and rehabilitation programmes for male offenders, provided by
the Prison and Probation Service.

Furthermore, the Government has allocated more than EUR 10 million per
year to women's shelter organisations, including shelters for women with
substance abuse, women with disabilities and women trapped in prostitution
or human trafficking for sexual purposes.

Women with disabilities are an integrated part of all general programmes
targeting violence against women.

The Swedish Agency for Participation has also recently been commissioned
to prepare a specific action plan targeting this group.

Strong legal protection against men's violence against women, including
sexual offences, is of the outmost importance. The Government has
appointed an inquiry to review the Penal Code's provisions on rape and is
considering introducing a consent-based regulation and a negligence offence
regarding rape.

I would also like to mention our efforts to combat human trafficking and
prostitution. Street prostitution in Sweden has decreased by 50 percent since
1995 as a result of the sexual offenses legislation.

In addition a recent survey indicates that the number of individuals in
prostitution has not increased. An important part of our work is to focus on
preventive and protective interventions and to discourage the demand for
sexual services.

In September 2014 an inquiry was commissioned to analyze the possible
removal of the requirement for dual criminality for purchase of a sexual
service, and thereby making possible a legal trial also when the purchase of a
sexual service has been made abroad.

According to the Government, purchases of sexual services are unacceptable
regardless of where in the world they take place.

Distinguished members of the Committee,

In the area of health and medical care, unacceptable differences between
women and men persist and seem to increase in certain areas.

Illnesses that affect women more often than men tend to be less prioritised in



the health care system.

Mental illness and stress problems are common causes of sick leave, which is
increasing both for women and men; however, the increase is greater among
women. In light of this, the Government has appointed a National
Commission for Equity in Health, which includes a gender perspective in its
work.

The Government has also provided additional funding for health services for
school pupils, in response to findings in national studies that a growing
number of girls and young women are experiencing mental health problems.
Investments in parental support is also done on in order to promote the
psychological health of young boys and girls.

Distinguished members of the Committee,

Promoting equal economic opportunities between women and men is a
fundamental part of the gender equality policy.

Parental insurance, combined with an extensive system of public child care
and elderly care, has made it possible for parents to combine work and
family life.

The Government has commissioned the Swedish Public Employment Service
to tailor activities to promote gender equality in the labour market.

The Government has also commissioned an inquiry to investigate how the
parental insurance scheme can be tailored to contribute to gender-equal
parenting. The Government has also raised the temporary parental benefits,
which are more often used by women.

In recent years, we have seen an increase in temporary employment in the
labour market, which affects women to a greater extent than men. A
legislative amendment has been introduced. It ensures that general fixed-
term employment will be converted into indefinite-term employment if the
aggregate length of employment in a general fixed-term position exceeds two
years.

Another important issue is the right to full-time employment for women.
Full-time should be standard and part-time a possibility. This is a question to
be handled by the social partner on the labour market.

Increased employment levels are particularly important for women born



outside Sweden as well as among women with disabilities. The Government
is working on relevant initiatives.

To prevent gender-based wage discrimination by employers, the Government
has put forward a bill on reintroducing mandatory annual pay surveys.

Another expression of inequality in working life concerns women's
representation. While the Government has attained gender-balanced boards
and management teams in state-owned companies, the private sector is
lagging behind in making use of women's talents. The Government has
emphasised that the proportion of women on boards should be at least 40 per
cent by 2016. If this objective is not achieved by voluntary measures, the
Government will propose legislation on quotas.

Gender equality is also a prerequisite for sustainable regional growth.
Women in rural areas have the same access to basic services, such as health
care and education, as their urban peers, but women leave rural areas for job
opportunities in cities to a greater extent than men. This problem also exists
in some suburban areas.

The need for further efforts to promote gender equality linked employment
and the labour market becomes evident when you look at the pension gap
between men and women. Women have low pensions and, on average,
women also live longer than men.

Measures have therefore been taken to increase women's pensions as part of
the reform to increase the income tax allowance for pensioners.

Madam Chair,

Distinguished experts,

Education is crucial to enable all girls and boys to claim and defend their
rights and achieve their full potential.

The Education Act and the school curricula emphasise that gender equality
should permeate and guide all levels of the school system.

Sadly, there is strong gender segregation in education. A particularly
prominent feature is the existence of 'typically female' fields of study and
'typically male' fields of study.

In order to change this pattern, measures have been taken to improve



educational and vocational guidance to pupils in compulsory, upper
secondary and adult education, so as to provide support for pupils to ensure
their study and career choices are not limited by their gender.

More women than men choose to go on to higher education and there has
been a steady increase in the number of women in academic positions,
except among professors. The proportion of female professors is now about
25 per cent. This is not good enough. We are currently reviewing recruitment
objectives in order to further increase the number of female professors.The
Government has appointed an inquiry to propose measures to create more
attractive conditions for both women's and men's research careers.

Madam Chair,

Distinguished experts,

Recently the Government presented its action plan for a feminist foreign
policy. The aim is to achieve concrete results that enhance both gender
equality and the full enjoyment of human rights by all women and girls

In 2016 particular attention will be devoted to:.

To promote the inclusion and meaningful participation of women in peace
processes, and thereby making women visible as agents of change for peace.

Other priorities will be:

to strengthen the human rights of women and girls in humanitarian settings,to
combat gender-based and sexual violence in conflict and post-conflict
situations, andto enhance the economic empowerment of women as a human
right and a means for inclusive and sustainable development.

The Swedish Foreign Service will also continue to be a driving force for
women's sexual and reproductive health and rights. In 2016 it will devote
special attention to the rights of girls and young people in this context.

Sweden welcomes the adoption of the 2030 Agenda and the Sustainable
Development Goals. The effective implementation of the 2030 Agenda is of
the utmost importance, and Sweden recently initiated the implementation
process.

Distinguished members of the Committee,



Sweden and Europe are providing security and safety to women and men
fleeing war, persecution and oppression.

The number of people seeking asylum, particularly unaccompanied minors,
has increased dramatically in Sweden. In 2015 Sweden received 160 000
asylum applicants of which about 35 000 were unaccompanied minors. This
is of course a great challenge for Sweden and also an opportunity. The
reception system and responsible social services are however under a lot of
pressure.

In relation to this situation the government has taken several decision and
new initiatives, including large financial support to the local and regional
level. Initiatives are also taken in order to improve education and entrance
on the labour market.

We also recognise the challenges related to gender and women's rights in this
new situation and are in the process of preparing relevant measures including
increased knowledge on women's rights.

Madam Chair,

Distinguished members of the Committee,

Ladies and gentlemen,

During the preparatory work, women's organisations and other non-
governmental organisations were given the opportunity to comment on the
periodic report. These organisations have played and continue to play a
critical role in pushing for gender equality and women's rights.

On behalf of the Swedish Government, I would like to commend the
Committee on its important work. The discussion today and the comments
on our periodic reports are a vital and inspiring input for us as we continue
the challenge of creating a gender-equal society. My colleagues and I
welcome this opportunity to have a dialogue with the Members of the
Committee.

The Government will organise a press conference in Sweden after the
Committee has issued its recommendations.

Madame Chair, Members of the Committee, thank you for your attention.

We are now prepared to answer any questions you may have to the best of



our ability.



Tal från Socialdepartementet

Tal av barnminister Åsa Regner
vid seminarium på International
Childrens Library i Tokyo
Publicerad 15 oktober 2015 Uppdaterad 15 oktober 2015

15 Oktober 2015 Seminariet om barnlitteratur
arrangerades av Sveriges ambassad i Tokyo, Japan, i
samverkan med Svenska Institutet.
Your Excellencies, Ladies and Gentlemen,

“Reality is fairy tale enough! No princesses, adventures and men from space
are needed. And above all; no sweet lies.” These words come from Gunilla
Bergström, creator of one of the most famous Swedish boys Alfons Åberg.
Over 40 years ago the first books about Alfons was published and it was
followed by many more. Alfons is about five years old and lives with his
father in a suburban area in Sweden. He is using his imagination to solve the
trickiest situations in life.

Sometimes when I listen to Swedish authors like Gunilla Bergström and Pija
Lindenbaum and recordings from interviews with Astrid Lindgren I am
amazed how much they still, as adults, can identify themselves with a child.

In my work as Minister for Children this is very inspiring and above all
important. If you cannot put yourself in the child’s position is difficult not to
say impossible to make the right decisions.

The fact that these authors bear the emotions of childhood within them is
reflected in their literature. Their deeper understanding of childhood is used
to write exceptional books, loved by generations of children and their
parents.

https://www.regeringen.se/


Some authors have also changed people’s mindset on childhood, childrearing
and children’s rights. And one author in particular has had an exceptional
impact on children’s lives.

Astrid Lindgren’s authorship was truly ground breaking in many ways,
starting with Pippi Longstocking who needs no further presentation. Astrid
Lindgren was very dedicated and involved in the debate in Sweden against
corporal punishment of children. Sweden was the first country in the world
who introduced a ban against corporal punishment of children in all settings
in 1979. The year before the legislation was passed Astrid Lindgren held an
unforgettable speech when she received one of her many prices. The speech
was entitled “Never Violence” and is still today remembered as a very
important viewpoint and has ever since been referred to constantly in the
debate on the abuse of children and the mechanisms of violence. The speech
is sadly just as relevant as it was then. Only 9 percent of the world child
population are protected by law against corporal punishment. 45 countries
have joined us in giving children protection under the law and an
encouraging development is that 51 other countries have publicly committed
to achieving a ban. In Sweden we are proud to see the line of original authors
following Astrid Lindgren, reaching out to an increasingly growing audience
internationally.

Childhood is not an experience isolated from the rest of life. Far from it, it is
the base on which we stand on for the rest of our lives and therefore it must
be handled with the outmost of respect. Weather we want to see it or not, we
all have had to learn that childhood doesn’t consist of a row of sunny days
with adults who always know and do what is right. Not even children are
spared the sometimes harsh reality of life such as unreliable friends,
disharmonious relationships, loss and death. And make no mistake, even if
children are spared the direct experience, they know all about it and as
adults we must admit that and treat them as equals. If we pretend that those
parts of life don’t exist, we fail our children.

Many of the new Swedish authors reflect this in their books. Themes like
death, love, friendship, sexuality, different shapes of families are being dealt
with from the child’s point of view, always done with the greatest respect for
the child as a reader.

For me, representing a feminist government who has the protection of
children’s rights and gender equality as top priorities, this makes me even
more proud.



In Sweden the work to make our children good readers are engaging a
growing number of institutions. We can see some worrying figures on the
ability to read among Swedish schoolchildren and this is a very serious
problem, not at least from a democratic point of view. Authors like Martin
Widmark, the creator of the amazingly popular detective stories for young
readers, has taken on this task and are working actively to encourage
children to read, and to read a lot. We all know what we have to achieve in
this fight and we can’t lose it.

Japanese literature has indeed enriched Swedish youth culture through
manga, which has not only attracted young readers but also inspired
cartoonists and artists. The artist Ryoij Arai has been awarded the Astrid
Lindgren Memorial Award and has trough that reached many Swedish
readers. Authors like Akaba Akaba and Michio Mado are also appreciated
and known in our part of the world.

 

And I know a middle aged man living with his cat in a somewhat
unconventional, but still charming, house has reached your hearts. We are
very happy and proud that Pettson and Findus are appreciated by our
Japanese friends.

Gunilla Bergström says that life is a peerless enigma. We as adults can with
the help of books guide our children to discover the world around them with
curiosity and respect. With these words I would like to invite you into the
world of Swedish literature for children. Take your time and bear in mind
that many of these books are real masterpieces, having conquered
enthusiasm of our most critical readers!

Thank you!

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister



Tal från Socialdepartementet

Tal av Åsa Regner på
Socialchefsdagarna
Publicerad 02 oktober 2015 Uppdaterad 02 oktober 2015

Det talade ordet gäller.
Tack för att jag blivit inbjuden till Socialchefsdagarna!

I min portfölj ligger alltså hela socialtjänstpolitiken inklusive äldreomsorg
och stöd till personer med funktionsnedsättning samt övergripande
jämställdhetsfrågor och barnrätten, frågor som ni som chefer inom
socialtjänsten arbetar med dagligen i Sveriges kommuner.

I år är temat för Socialchefsdagarna Social hållbarhet, vilket passar bra ihop
med regeringens politik. Vi gör i vår första egna höstbudget stora satsningar
för social hållbarhet, jag återkommer till det senare.  

Socialtjänstens uppdrag i ett land kan ses som ett (av flera) mått på hur
landet tar sig an sitt välfärdsuppdrag. Jag är därför stolt över Sverige och
över flera av intentionerna i vår socialtjänstlag där vi bland annat uttrycker
mål om ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och lyfter
fram ett starkt barnperspektiv.

Ni och era medarbetare är en stomme i produktionen av landets välfärd, i
mötet med våra gamla, nyanlända, barn i olika typer av utsatthet, personer
med missbruksproblematik, personer med funktionsnedsättning, personer i
behov av ekonomiskt bistånd, våldsutsatta kvinnor, andra brottsoffer,
brottsutövare samt bostadslösa.

Socialtjänsten behöver återupprättas och socialtjänstens självkänsla behöver
stärkas. De unika kompetenserna och socialtjänstens uppdrag behöver
tydliggöras och yrkesstoltheten växa.

Det är ni som har den professionella kompetensen att se varje kvinnas och
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mans, flickas och pojkes situation och behov och tillsammans med hen jobba
fram lösningar för att stärka hen till ett tryggt och självständigt liv.

Därmed inte sagt att socialtjänsten ska lösa allt åt alla. Andra system måste
fungera för social och ekonomisk trygghet så ni kan ägna er åt det ni är
experter på – stöd till kvinnor, män, flickor och pojkar i olika typer av
utsatthet, äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät. Den tidigare förda politiken
inom socialförsäkringssystemet, arbetslöshetssystemet och det låga
bostadsbyggandet har medfört att socialtjänsten fått träda in och hitta
individuella lösningar på strukturella problem, att personer fått vända sig till
socialtjänsten för att under lång tid få hjälp med sin försörjning eller att lösa
sin boendesituation.

Vi ser också undanträngningseffekter, att socialtjänsten inte alltid klarar sitt
grunduppdrag och att grupper ställs mot varandra, när socialtjänstens
resurser ska räcka åt allt fler som står utanför ordinarie system.

Det är viktigt att insatserna från socialtjänsten är likvärdiga och ges med
respekt för människors behov och integritet. Oskäliga skillnader i
bedömningar och insatser beroende på kön ska inte förekomma.

Översyn av socialtjänstlagen

Behoven hos våra medborgare och förväntningarna på sociala tjänster ser
annorlunda ut idag än när socialtjänstlagen antogs på 1980-talet.
Socialtjänstlagen är en gammal lag som har blivit ett närmast oöverblickbart
lappverk med både övergripande målformuleringar och inom vissa områden
detaljerade bestämmelser.

Socialtjänstlagen behöver ses över och moderniseras, i bred delaktighet med
bland annat er och de som använder era tjänster. Om detta ska Per-Anders
Suneson prata mer om både i en storföreläsning och på ett seminarium
imorgon.

Socialtjänstens förutsättningar och uppdrag påverkas av många faktorer i vår
omvärld och i samhället. Just nu har vi en för vår tid extrem flyktingsituation
i världen där Sverige utifrån vår värdegrund tar ett stort ansvar, vilket bl.a.
påverkar socialtjänsten som möter många som kommer till Sverige, inte
minst de ensamkommande barnen.



Stasminister Stefan Löfven kommer att kalla till en nationell samling, Sverige
tillsammans, för en ännu bättre etablering. Kommuner, regioner,
civilsamhället, idrottsrörelsen, trossamfund, myndigheter, näringsliv och
fackföreningar med flera bjuds in för att ta fram de bästa lösningarna för ett
starkt svenskt mottagande.

Den generella välfärden är oöverträffad för att jämna ut livsvillkor och skapa
trygghet. Nedskärningar ersätts nu med nya investeringar när regeringen
satsar 8,9 miljarder på jobb och utbildning varav 5,5 miljarder på bostäder,
2,9 miljarder på en stärkt och jämlik skola, avskaffar den bortre tidsgränsen i
sjukförsäkringen, ökar kommunernas ersättningar för flyktingmottagandet,
sänker skatten för pensionärer, höjer föräldrapenningen och höjer
underhållsstödet för ensamstående föräldrar.

De här generella satsningarna hoppas vi ska bidra till att socialtjänsten kan
fokusera mer på sitt kärnuppdrag – att ge omsorg till äldre och
funktionsnedsatta, hjälpa kvinnor och män i social utsatthet att hitta vägar till
ett tryggt fungerande liv, ge stöd och skydd till utsatta barn m.m. och inte
behöva lägga resurser på att trolla fram bostäder, eller hantera gamla, sjuka,
arbetslösa eller nyanlända med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.

Miljardsatsning på den sociala barn- och ungdomsvården

Regeringens och min ambition är att Sverige ska vara ett av de allra bästa
länderna att växa upp i! Varje flicka och pojke ska, oavsett bakgrund eller
funktionsförmåga, kunna känna sig trygg och ges de bästa förutsättningarna
för att utveckla sin potential, att kunna växa som en fritt tänkande människa
och kunna delta på egna villkor i samhällsutvecklingen.

Den sociala barn- och ungdomsvården är satt under hårt tryck, av flera skäl.
Ökat barnperspektiv i samhället och utvecklad samverkan har lett till att
barns situation uppmärksammas mer och på ett mer systematiskt sätt, vilket
har lett till fler anmälningar till socialtjänsten.

Ökade krav på rättssäkerhet, systematik och uppföljning har lett till mer
administration, (ibland kanske för mycket), och det kraftigt ökande antalet
ensamkommande barn som kommer till Sverige ska alla utredas, placeras och
följas upp av er.

Vi behöver öppna upp för barn, unga och föräldrar som medskapare i den
sociala barn- och ungdomsvården. I vår iver att vara duktiga och göra rätt
ska vi inte glömma att fråga dem vi är till för, de är det tredje benet i en



evidensbaserad socialtjänst.

Det är för hög personalomsättning i individ- och familjeomsorgen i stort och
inte minst inom barn- och unga. Även ganska många av er chefer svarar i
olika undersökningar att ni vill byta arbete. Det här är mycket oroande. I en
kunskapsbaserad verksamhet är personalen den största tillgången och
ledarskapet en avgörande faktor.

Ansvariga på såväl statlig som kommunal nivå måste ta situationen på allvar
och utifrån sitt ansvar skapa förutsättningar för verksamheten att klara sitt
uppdrag. Socialtjänstens uppdrag, yttersta ansvar och förutsättningar för att
klara det är en fråga för högsta politiska ledningen i kommunerna.

Regerinen satsar en miljard på den sociala ungdomsvården fram till 2019.
Satsningen kommer framförallt gå till att stärka upp bemanningen, men
också för att fortsätta arbetet med kompetens och kvalitetsutveckling. Det
främsta syftet är att stärka stödet till barn och unga i utsatthet, men det är
också en jämställdhetssatsning för att stärka ett kvinnodominerat yrke. Det
är många duktiga kvinnor som genom individuella lösningar hanterar
organisatoriska problem inom socialtjänsten.

Ett första steg är, utöver den pågående kompetenssatsningen med statliga
medel till kommunerna för kompetenshöjande insatser, att Socialstyrelsen
har ett uppdrag att ta fram ett webbaserat stöd för yrkesintroduktion för ny
socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården. Det kommer finnas
tillgängligt under början av 2016.

Socialstyrelsen har också i uppdrag att anskaffa uppdragsutbildningar till
socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården och chefer och
arbetsledare inom individ- och familjeomsorgen. Socionomutbildningen är en
bred grundutbildning för många yrken och tillgång till vidareutbildning är
angeläget. Det är också viktigt att arbetsgivarna skapar förutsättningar för
kompetens- och yrkesutveckling.

Flera av er har redan träffat Cecilia Grefve, regeringens nationella
samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. Hon reser runt till 52
kommuner och för att driva på stödja utvecklingen lokalt, men hon
rapporterar även regelbundet till mig om vad hon ser att staten kan göra för
att stödja kommunerna. Hennes iakttagelser och de inspel ni gör till henne är
viktiga i regeringens bedömning av kommande insatser. Cecilias uppdrag
pågår till april 2017. Cecilia kommer även ha ett seminarium under
eftermiddagen idag.



Inom Cecilias uppdrag görs tidsmätning av hur socialsekreterare och
arbetsledare använder sin arbetstid. Av de mätningar som gjorts hittills
framkommer att cirka en timme om dagen läggs på direkt tid med barn,
ungdomar och föräldrar och nästan ingen tid alls på egen yrkesutveckling.
Det borde bli en väckarklocka för oss alla om att pendeln kanske gått för
långt när det gäller dokumentation och administration. Utan att förringa det
kvalificerade arbetet med att sammanställa och analysera
utredningsmaterialet så måste det ju, om jag hårddrar det lite, rimligen vara
viktigare att göra rätt för barnen, ungdomarna och föräldrarna än för
kontrollfunktionerna.

Antalet ensamkommande barn ökar som vi alla vet kraftigt. Migrationsverket
prognos om 12 000 barn under 2015 ser ut att överskridas. Vi är medvetna
om vilka ansträngningar ni gör för att hitta en placering som är bra för varje
barn. Vi är också medvetna om att era planeringsförutsättningar inte är de
bästa utifrån de anvisningar som görs idag.

Regeringen kommer att höja de statliga ersättningarna för mottagandet och
införa ett schablonsystem för ersättningen av vårddygnskostnaden i syfte att
förenkla administrationen och använda resurser effektivt.

Regeringen avser vidare att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet
system som skapar förutsättningar för en effektiv asyl- och
återvändandeprocess, samtidigt som det främjar en snabb etablering i arbets-
och samhällslivet för de personer som beviljas uppehållstillstånd, samt bidrar
till att ge kommuner och landsting goda planeringsförutsättningar så att en
långsiktighet i mottagandet kan främjas.

Regeringen avser att inom kort lägga fram en proposition om att införa
stödboende som en ny placeringsform för åldersgruppen 16-20 år.
Målgruppen är alla ungdomar som ni bedömer kan vara i behov av ett eget
boende med stöd, men en stor målgrupp är troligen ensamkommande barn
och ungdomar med uppehållstillstånd som inte alltid är i behov av vård och
behandling utan mer behöver boende med stöd.

Barnkonventionen till svensk lag

För 25 år sedan ratificerade Sverige barnkonventionen. Det
barnrättspolitiska arbetet har kommit en bra bit på väg men det finns
fortfarande mycket kvar att göra. Vi vet att barn i utsatta livssituationer inte
alltid får sina rättigheter tillgodosedda. Och vi vet att dessa barn inte alltid
känner till sina egna rättigheter. Det kräver en levande, lyhörd och långsiktig



barnrättspolitik som vågar gå långt fram i ledet. Där har vi som politiker och
chefer en viktig roll då vi som ledare sätter agendan där vi är och verkar.

FN:s barnrättskommitté bedömer att Sverige är ledande på många områden
när det gäller att leva upp till barnkonventionen, men att det finns utrymme
till förbättringar, särskilt när det gäller barn i utsatta situationer.

Regeringen avser att göra barnkonventionen till svensk lag,
Barnrättighetsutredningen ska redovisa sitt uppdrag till regeringen i februari
2016.

Undersökningar av Barnombudsmannen visar att den av riksdagen antagna
strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige har blivit mer känd och
att utvecklingen går framåt men att det finns stort behov av fortsatt stöd på
nationell, regional och lokal nivå.

Socialstyrelsen och Barnombudsmannen har också ett pågående uppdrag att
utforma och sprida information anpassad till barn, unga och föräldrar om
socialtjänstens uppdrag och att stimulera kommunerna till att utveckla och
tillgängliggöra sin information till barn och unga. Uppdraget ska redovisas i
december i år. 

Våld mot barn uppmärksammas i allt högre utsträckning vilket är bra. Vi
behöver utveckla kunskap om våld och övergrupp mot barn och insatser för
att förebygga, upptäcka, skydda och stödja. Regeringen har därför beslutat
att ge Linköpings universitet i uppdrag att skapa ett nytt nationellt
kunskapscenter för våld och övergrepp mot barn.

Regeringens satsningar för att öka sysselsättningen är det viktigaste för att
minska behovet av ekonomiskt bistånd. Regeringen avser att avskaffa
fritidspengen och istället höja barnnormen i försörjningsstödet med
motsvarande summa, 81 miljoner kronor. Därutöver satsar regeringen
ytterligare 100 miljoner kronor för att ytterligare höja barnnormen.

Alla barn ska ha möjlighet till bra aktiviteter på sommarlovet. Därför avser
regeringen att avsätta 200 miljoner kronor per år 2016-2019 för ett statligt
sommarlovsstöd till kommuner som satsar på att utveckla kostnadsfria
sommarlovsaktiviteter.

I januari i år tillsatte regeringen Martin Valfridsson som nationell samordnare
för utsatta EU/ESS-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Hans uppdrag
är att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och



organisationer som möter dessa personer. Speciellt komplicerade frågor är
kommuner med mer eller mindre ”bofasta” EU-medborgare och skolgången
till deras barn.

Martin Valfridsson ska presentera sin rapport 1 februari 2016. Han kommer
också att hålla ett seminarium här imorgon.

Reglerna om fri rörlighet innebär en långtgående rätt för EU/ESS-
medborgare och deras familjemedlemmar att röra sig fritt i Sverige. De flesta
utländska medborgare som befinner sig i Sverige och tigger på gatorna
kommer från Rumänien och Bulgarien.

Sverige har upprättat ett samarbetsavtal med Rumänien som rör barn-,
jämställdhet- och välfärdsfrågor och syftar till att förbättra situationen för
utsatta människor i båda länderna.  Ett samarbetsavtal diskuteras även med
Bulgarien.

Kommunerna har det yttersta ansvaret för att ge stöd till personer som visats
i kommunen. För den som vistas i Sverige tillfälligt gäller det enligt praxis
akut nödhjälp i form av hjälp till hemresa, nattlogi och mat i avvaktan på
hemresa. Frågan har vidgats till att förutom socialtjänsten involvera tekniska
förvaltingar i kommuner, polis, kronofogdemyndigheten m.fl. Kommunen
har dock ett särskilt ansvar när gäller stöd och skydd till barn som vistas i
Sverige.

Målet är att ingen ska behöva åka till Sverige för att tigga och att de ska bli
bemötta med värdighet och respekt när de är här. Regeringen avser inte att
förbjuda tiggeri.

En ny ANDT strategi ska påbörjas under 2016. I den framtida strategin ska
såväl ett jämlikhets- som ett jämställdhetsperspektiv gälla.

Regeringen kommer fortsätta stödja lokalt utvecklingsarbete för att stärka
den medicinska säkerheten för personer som omhändertas enligt lagen
omomhändertagande av berusade personer m.m.

Vården och omsorgen om äldre kvinnor och män utgör en central del av
välfärdspolitiken och berör många människor. Det är grundläggande att äldre
kvinnor och män med behov av omsorg ska ha tillgång till en rättvis,
likvärdig och jämlik äldreomsorg oavsett var i landet de bor.

Äldreomsorg ska vara jämställd. Det finns skillnader i delaktighet och
jämställdhet mellan kvinnor och män i socialtjänsten – även i äldreomsorgen.



Politikens inriktning är att bidra till jämställdhet genom att undanröja
oskäliga skillnader baserat på kön gällande bemötande, behovsbedömning,
innehåll och omfattning av insatser.

Regeringen vill under den här mandatperioden utveckla nya mål och en ny
inriktning för äldrepolitiken. För att nå dit har regeringen beslutat att ta fram
en nationell kvalitetsplan. Syftet är långsiktigt säkra utvecklingen av god
kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Den ska stimulera till innovationer
och ett hälsofrämjande arbete på alla nivåer. Regeringen vill särskilt betona
att överväganden och förslag ska kunna bidra till att stärka utvecklingen av
en jämlik och jämställd äldreomsorg.

Jag anser att det nödvändigt att arbetet kring framtidsfrågor sker i nära
samspel med de äldre själva, anhöriga, personal, kommuner och andra
utförare. Jag kommer därför att genomföra ett antal kommunbesök under
hösten och nästa vår. Jag besökte Linköping den 25 sept och fortsätter nu i
oktober till Östersund. Syftet med mina besök är att föra en dialog kring
regeringens äldrepolitik , lyssna in och få synpunkter från de äldre själva,
anhöriga och personalen för att på så sätt få en bild av situationen i
äldreomsorgen och av andra saker som rör äldre kvinnors och mäns liv.

Äldre personer i behov av vård och omsorg ska kunna lita på att vården och
omsorgen är av god kvalitet och att det finns tillräckligt med personal med
lämplig utbildning och erfarenhet för att utföra den. Bemanning är en central
faktor som påverkar kvaliteten. Därför satsar regeringen totalt 4 miljarder
kronor på att öka bemanningen inom äldreomsorgen.

Kunskapssatsning för färre fallolyckor

Regeringen gör en kunskapssatsning inom äldre- och
funktionshinderomsorgen som omfattar 200 miljoner kronor under 2016.
Satsningen är ett komplement till bemanningssatsningen och riktas till
personal inom äldre och funktionshindersområdet. Satsningen möjliggör
utvecklingsinsatser för att långsiktigt minska kunskapsluckor bland annat vad
gäller det fallförebyggande arbetet och insatser inom demensområdet. Inom
insatserna ska ett jämställdhetsperspektiv integreras, särskilt inom
biståndsbedömningen där skillnader har uppmärksammats.

Stödet ska stimulera ombyggnation och nybyggnation av bostäder för äldre
för privata och kommunala aktörer med syfte att förbättra tillgängligheten,
öka möjligheten till gemenskap samt främja kvarboende.



Regeringen avser att avsätta medel 2016-2018 för att genomföra ett
kartläggningsarbete för att få underlag för att bygga upp ett långsiktigt,
målinriktat och koordinerat arbete inom demensområdet.  Demenssjukdomar
har omfattande konsekvenser för den enskilde, för närstående och för hela
samhället. Samordning av och ett mer strukturerat och målsatt
utvecklingsarbete behövs mellan de olika samhällssektorer som berörs av
frågan.

Regeringen avser att avsätta medel för 2016 -2018. Fallolyckor är den
olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus.
Samhällskostnaderna för fallolyckor uppgick 2012 till 24,6 miljarder kronor.
Fallolyckorna ökar trots de satsningar som tidigare regering gjort.

Det svenska samhället bygger på respekt för de mänskliga rättigheterna, där
alla människors lika värde och enskilda människors frihet och värdighet står i
centrum. God kvalitet, kompetens, likabehandling, och rättssäkerhet ska
prägla stödverksamheter till personer med funktionsnedsättningar.
Verksamheterna ska präglas av en helhetssyn och insatser ska så långt det är
möjligt samordnas.

LSS och assistansreformen har på ett avgörande sätt förbättrat
levnadsvillkoren för kvinnor, män, flickor och pojkar med omfattande
funktionsnedsättningar. Regeringen anser därför att det är angeläget att
värna dessa reformer.

Det finns dock problem med lagstiftningarna. Det rör bl.a.
kostnadsutvecklingen och bristfällig lagstiftning inom assistansersättningen,
insyn i utförande av personlig assistans för dem som beviljas
assistansersättning samt rättssäkerhet, likvärdighet och kvaliteten i insatserna
enligt LSS. Problemen i LSS och assistansersättningen gör att en översyn av
lagstiftningarna är nödvändig. Inom Regeringenskansliet pågår nu ett arbete
med att förbereda en utredning.

Regeringen avser att fortsätta kompetenssatsningen för handläggare som
hanterar ärenden enligt LSS. Till denna satsning kommer en ny nationell
utbildning riktad till baspersonal inom funktionshindersområdet. 

Funktionshinderspolitiken ska syfta till att främja förutsättningar för fullt
åtnjutande av mänskliga rättigheter för flickor, pojkar, kvinnor och män med
funktionsnedsättning. Funktionshinderspolitiken ska ses som en del i arbetet
med att implementera FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.



Arbetet med jämlikhet i levnadsvillkor och samhällets gemensamma
ansvarstagande är fortsatt angelägna frågor. Den nuvarande strategin för
funktionshinderspolitiken avslutas år 2016. Regeringen inleder därför under
2016 ett arbete med en ny funktionshinderspolitik.

God tillgång till funktionella hjälpmedel är en förutsättning för att personer
med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhällslivet.

Huvudmännen, dvs. kommuner och landsting, är skyldiga att erbjuda
habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. Staten har en viktig roll på
hjälpmedelsområdet genom bland annat nationellt kunskapsstöd och
statistikförsörjning.

Tillgången till hjälpmedel varierar stort över landet liksom regler och
avgifter. Regeringen vill arbeta för en mer likvärdig tillgång till hjälpmedel
över landet och minskade skillnader i avgifter och regelverk. Regeringen
inleder därför ett arbete för att ta fram ett nationellt regelverk och ett samlat
huvudmannaskap för hjälpmedel.

Jämställdhetsintegrering sker i hela politiken. Kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sina egna liv. Världens första
feministiska regering genomför nu en politik som ökar jämställdheten mellan
män och kvinnor. Våra generella välfärdssatsningar och de specifika
satsningarna på socialtjänstpolitiken ska bidra till ökad jämlikhet i samhället.

Det ska också bidra till ökad jämställdhet genom att socialtjänstens
bedömningar och insatser i ökad omfattning ska genomsyras av ett
jämställdhetsperspektiv och för att satsningar på socialtjänsten är ytterst
välbehövliga på ett kvinnodominerat område vars status behöver höjas!

Tack!

 

 



Tal från Socialdepartementet

Tal vid PROs kongress
Publicerad 12 juni 2015 Uppdaterad 12 juni 2015

Det är roligt att få vara här och besöka kongressen hos en riktig folkrörelse.
Tänkte på det när jag läste lite i era handlingar. 243 motioner och med stor
spännvid, från sjukvård och äldreomsorg till den digitala klyftan.  Det är ju så
en vital organisation ska fungera. Aktiva medlemmar som vill och kan
påverka och förändra. Som ser sin organisation som ett verktyg att förändra,
att skapa en bättre framtid

Låt mig inleda med att fråga er:

 Vem är egentligen äldre i vårt samhälle när vi har fem generationer som
lever sida vid sida?

Oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsförmåga eller sexuell läggning ska
ingens rättigheter diskrimineras eller någon utestängas från delaktighet i
samhället. Äldre personer ska ha lika tillgång till de mänskliga rättigheterna
som yngre. Äldre människor precis som yngre ska ha rätt till ett jämlikt stöd
från samhället när de blir sjuka eller får en funktionsnedsättning.  Vi behöver
betrakta oss kvinnor och män i ett livsperspektiv där våra olika
förutsättningar och behov styr vårt behov av stöd från samhället. Inte det
faktum att vi har fyllt 65, 75 eller 85år.

Ambitionen för vårt välfärdssamhälle bör vara att oavsett hur gammal du är,
om du klarar dig själv eller behöver hjälp och omsorg, ska du ha möjlighet till
ett liv som du själv önskar och som du trivs. Kommer ni ihåg visan de sjöng i
TV programmet Macken-” Det ska vara gött att leva.” Om något borde väl
det vara en kort sammanfattning av välfärdsstatens ambition.

En annan fråga jag vill ställa är om respekten för mänskliga rättigheter
starkast när vi människor är som svagast? som barn och gamla?

Jag är rädd att svaret på den frågan inte är ett entydligt ja! Äldrepolitiken ska
därför syfta till att säkerställa rättigheter och trygghet för alla, även den som
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har stora och komplexa behov av stöd.

När vi talar om äldre är det lätt att se alla som en homogen grupp. Men inget
är ju mer fel. När vi blir äldre blir skillnaderna mellan oss större. Det liv vi
levt har präglat oss.

Klasskillander ackumuleras, år av löneskillnader läggs till år och detta blir
tydligt när man bli äldre i form av skillnader i pension. Vi vet också att den
som haft ett liv i stress och slit, som har haft svårt att få ekonomin att gå
ihop, har större risk att drabbas av demens.

Ser vi till hur länge människor lever blir konstrasterna stora. Den som bor i
Djursholm förväntas leva 7 år längre än den som bor i de mer fattiga
förorterna.

Medellivslängden för män är i Danderyd 83,3 år i Ljusnarsberg 74, 4 år. För
kvinnor är den högst i Lidingö med 86,2 år och lägst i Norsjö med 79,5 år.
De här skillnaderna beror ju inte på slumpen utan är tydliga uttryck för att
klassamhället lever kvar.

Genom era undersökningar om pensionärernas ekonomi, har vi också fått
tydligt på pränt att många pensionärer lever under knappa villkor.

Drygt 200.000 pensionärer i Sverige lever under EU:s fattigdomsgräns, av
dem är 70 procent kvinnor. Fattigdomsgränsen ligger på knappt 11.000
kronor. Många pensionärer har låga pensioner utan att ligga under denna
gräns. Om genomsnittet för män ligger på 18. 750 kronor per månad  12.700
för kvinnor, är det lätt att förstå att en stor grupp har svårt att få sin ekonomi
att gå runt.

Det är alltså stora skillnader mellan att vara pensionär och arbeta men inom
gruppen pensionärer är klyftorna stora. Inte minst är könsskillnaderna stora

De här skillnaderna beror ju inte på slumpen utan är tydliga uttryck för att
inkomstskillnader och ojämställdhet lever kvar, när man lämnar arbetslivet.

Det handlar alltså om politik, vilket samhälle vi vill ha. När jag läser era
motioner ser jag så tydligt ett engagemang bekämpa dessa samhällsorättvisor.
Detta engagemang, denna vilja förenar oss. Vi har en regering som vill
minska de klyftor som under de två förra mandatperioderna  ökade och
drabbade vissa med kraft. Sedan vet jag att ni tycker vi borde göra mer.

En god ekonomisk utveckling också för de äldsta



Som ett steg att utjämna klyftorna föreslår vi en sänkning av den sk
pensionärsskatten. Ni som läste DN igår kunde läsa om vår reform.

Vi har ju utlovat att på sikt undanröja skatteklyfta mellan pensionärer och
yrkesverksamma. Detta är första steget. 1, 4 miljoner personer eller 70
procent av alla pensionärer berörs av förslagen om sänkt skatt och höj
bostadstillägg. Inriktningen är mot dem som har riktigt låga pensioner med
berör alla med inkosmter upp till 20.000 kronor per månad.  En pensionär
med 10.000 kronor i månanden får sänkt skatt med runt 250 kronor per
månad.

Vad gäller bostadstillägget berörs 250.000 personer, när det höjs från 93
procent till 95 procent av boendekostnader upp till 5000 kronor. Sänkning av
skatt och höjt bostadstillägg kostar 2 miljarder

Någon vill säkert fråga. Ska ni inte höja taket för avgifter inom
äldreomsorgen. Då minskar ju den disponibla inkomsten

Ska först säga att det inte är ett färdigt förslag. Utan en remiss. Det färdiga
förslaget vet vi först i samband med höstbudgeten.

I förslaget höjs avgiftstaket med maximalt 220 kronor. Idag är högsta
avgiften 1780 kronor.  Drygt 300.000 har idag insatser från äldreomsorgen
av dem får 78.000 en höjd avgift. 75 procent berörs alltså inte. Slår vi ihop
effekterna av höjt bostadstillägg och höjd avgift kommer drygt 230.000
personer få en högre disponibel inkomst. Lägger vi till effekterna av den
sänkta skatten kommer ännu fler få höjd inkomst. För vissa en rejäl
inkomstökning med mer än 3000 kronor per år. Det är de med de låga
inkomsterna som drar störst nytta av dessa förändringar.

Äldrepolitiken ska skapa förutsättningar för jämlikhet, delaktighet och
trygghet och stimulera äldre kvinnor och män att leva ett aktivt och gott liv
efter arbetslivets slut. Regeringen vill bidra till att stärka och ta till vara
äldres rättigheter, stärka den enskildes självbestämmande, förebygga
diskriminering och övergrepp och stärka rättssäkerheten i kontakten med
äldreomsorgen.

De flesta äldre kvinnor och män lever ett ganska aktivt liv. Har få krämpor. 
Först vid 85 års ålder har hälften någon form av insatser från äldreomsorgen.
Utvecklingen är naturligtvis fantastisk. Även om alla inte har det så bra och
även om klyftorna är stora, har välfärdssamhället ändå lett till att många
pensionärer har ganska goda livsvillkor



Samtidigt är äldreomsorgen en stor fråga för hela samhället. De flesta i vårt
samhälle har någon form av relation till äldreomsorgen. Det kan vara
föräldraroch mor- och farföräldrar. Idag är det många pensionärer som har
en förälder i livet. Många äldre undrar också över sin framtid. Vilken omsorg
kommer jag att få. Lite beroende på hur man räknar är ca 300.000 föremål
för äldreomsorgen. Jag säger föremål för äldreomsorgen. Poeten Ragnar
Tourhsie skriver i sin sista diktsamling ”Sånger från äldreomsorgen” att han
som 90 åring blivit ”föremål för äldreomsorgen, men skriver också ”bara han
inte blir föremål i äldreomsorgen”.

Ni visar i er Äldrebarometer att det i många kommuner har blivit sämre. Det
oroar naturligtvis. Kanske ett tecken på att åren vi haft bakom oss med
nedskärningar och skattesänkningar, även fått effekt inom äldreomsorgen.

Ingen ska behöva bli föremål för äldreomsorg. Men det händer i dag. Vi läser
i tidningen om missförhållanden. Äldre som inte får tillräckligt med mat. Som
har en nattfasta på 12 timmar. Som inte har någon möjlighet att påverka
hjälpen och där hemtjänstpersonalen rusar från den ene till den andre.

Det är en sann bild av äldreomsorgen men jag har också mött äldre som är
mycket nöjda. Kvinnan på ett äldreboende som sa till mig att hon inte kan ha
det bättre. Socialstyrelsens brukarundersökningar visar också att de flesta är
nöjda.

Min bild av äldreomsorgen idag är att den oftast fungerar men detta trots att
det är för få som ska göra väldigt mycket på för kort tid. De exempel på
allvarliga brister inom äldreomsorgen som vi konfronterats med de senaste
åren har ofta att göra med att personalen inte hinner med sitt uppdrag eller
att de inte räcker till

Äldre människor och deras anhöriga ska kunna lita på att all verksamhet
inom äldreomsorgen är av god kvalitet och att det finns tillräckligt med
personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

Personalen i sin tur ska kunna lita på att de ges förutsättningar och
möjligheter att utföra ett bra jobb. För att kunna göra just det satsar
regeringen på mer personal äldreomsorgen.

Frågan om bemanning med personal med rätt kompetens är därför den
viktigaste frågan för mig.

Regeringen avser att avsätta 1 000 000 000 kronor under 2015 i en satsning



på ökad bemanning inom äldreomsorgen i syfte att skapa ökad trygghet och
kvalitet för den enskilde. För 2016–2018 beräknas satsningen uppgå till 2
miljarder kronor årligen.  Regeringen fattar det formella beslutet den 25 juni.

Totalt under mandatperioden satsar vi ca 2 miljarder mer än vad alliansen
gör. Alla andra siffror ni hör om en mindre summa är fel. Det är 2 miljarder
mer

En stärkt bemanning kan skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid
med den enskilde, men också ge större möjligheter för personalen att
gemensamt utveckla verksamheten.

Att stärka bemanningen kan även förväntas förbättra arbetsmiljön och
därigenom öka attraktionskraften för yrken inom äldreomsorgen.

Kvinnor tar ofta ett större ansvar för att vårda anhöriga och många går ner i
arbetstid för att göra detta. En förbättrad kvalitet i äldreomsorgen kan öka
möjligheterna för dessa kvinnor att förvärvsarbeta mer.

Det finns idag skillnader i delaktighet och jämställdhet mellan kvinnor och
män inom äldreomsorgen. Risken för fall, trycksår, undernäring och
blåsdysfunktion är till exempel signifikant högre bland kvinnor än män men
männen får i högre grad än kvinnorna planerade och förebyggande åtgärder.
 Kvinnor med demenssjukdom behandlas i högre utsträckning med
antidepressiva läkemedel än män. Forskning har visat att dessa läkemedel
ofta förvärrar sjukdomen. Ökar graden av förvirring

När det gäller anhörigvård är det generellt fler kvinnor än män som ger
omsorg och kvinnor upplever i högre grad än män att deras livskvalitet
påverkas negativt av deras omsorgsåtaganden.  Regeringen har nyligen gett
Socialstyrelsen i uppdrag att långsiktigt säkerställa ekonomin för det
Nationella kunskapscenteret för anhörigfrågor. Jämställdhet ser jag som ett
självklart perspektiv i deras fortsatta uppdrag.

Regering anser att det viktigt med ett stärkt jämställdhetsperspektiv även
inom vård-och omsorg där könsrelaterade skillnader och konsekvenser ska
uppmärksammas. Skillnader i bedömning av kvinnor och mäns behov av
insatser och åtgärder ska vara jämlik och jämställd. Det är en central
rättssäkerhets och jämlikhetsfråga att tillgodose individuella behov och
samtidigt säkerställa en jämlik och jämställd

Vi står inför stora utmaningar pga. demografiska förändringar. Vi blir allt fler



äldre äldre medan andelen i yrkesverksam ålder minskar. I många delar av
vårt land kommer det bli att svårare att få tag den arbetskraft vi behöver. Vi
behöver människor som flyttar hit. Utan invandring stannar Sverige.

Modern välfärdsteknologi kan bidra till bättre kvalitet inom vård och omsorg
för äldre. Det finns en stor potential inom området, både för dagens och för
framtidens äldre. Nya tekniska lösningar kan också bidra till att öka den
enskildes självständighet och oberoende. Dessutom kan teknologin bidra till
en effektivare användning av tillgängliga resurser. Ökad användning av
välfärdsteknologi kan även bidra till bättre möjligheter att hantera de olika
förutsättningar och utmaningar för äldreomsorg i glesbygd och i större
tätorter.

Tekniska lösningar kan inte ersätta personal. Den personliga hjälpen behöver
vi även i framtiden men de kan bli ett bra komplement.

Teknik och olika digitala tjänster kan också bli viktiga verktyg för att vård
och omsorgspersonal ska kunna lägga tid på rätt saker.

Utbudet av välfärdsteknologi ökar snabbt och det är idag en utmaning för
kommunerna att se ny teknik som en naturlig del av verksamheten.
Regeringen satsar medel för 2015 för utveckling och införande av
välfärdsteknik i kommunerna, som riktas  till äldre och till personer med
funktionsnedsättning oavsett ålder. Övergången till digitala trygghetslarm ska
prioriteras med krav på att kommunerna ska klarat övergången 2016.

En god kvalitet i äldreomsorgen kräver samverkan mellan alla som arbetar i
vården och omsorgen om äldre kvinnor och män. Att samarbetet fungerar är
avgörande för en god vård och omsorg för många äldre. Vi vet idag att den
bristande samverkan kostar samhället stora summor genom många och
upprepade besök på akuten av äldre med stora omsorgsbehov. Alla vet att
samverkan behövs.  Vi har också många fina exempel runt om i landet på en
väl fungerande samverkan. Inte minst inom den palliativa vården.

När de statliga stimulandsmedlen nu försvinner, ser vi tyvärr hur det drabbar
olika verksamheter med samverkan, som läggs. Ska vi på sikt få en
fungerande samverkan krävs tydliga politiska beslut av kommuner och
landsting. Verksamheten kan inte år efter år byggas upp med tillfälliga
stimulansmedel.

Vården och omsorgen ska vara jämlik. Idag ser vi alltför stora skillnader
mellan människor beroende på funktionsförmåga eller socioekonomiska



förutsättningar. Regeringen har nyligen beslutat om en särskild kommission
med uppdraget att öka jämlikheten i hälsa. Detta arbete omfattar inte minst
äldre kvinnor och män.

Förutom satsningen på en ökad bemanning av äldreomsorgen vill regeringen
också under den här mandatperioden utveckla nya mål och en ny inriktning
för äldrepolitiken. För att nå dit ska en nationell kvalitetsplan tas fram.
Utgångspunkter för arbetet kommer att vara jämlikhet, trygghet, delaktighet
och inflytande. Tanken är att kvalitetsplanen ska ge tydliga prioriteringar för
genomförandet av denna äldrepolitik.

De områden som särskilt ska beröras är

Högre kvalitet och ökad effektivitet inom äldreomsorgen. Med ökad
effektivitet menar vi att resurserna ska användas rätt
Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser
Tryggad personalförsörjning
Översyn av särskilda boendeformer
Flexibla former för beslut om äldreomsorg
Användning av välfärdsteknologi

Mycket av det som tas upp i kvalitetsplanen återkommer i PRO:s program
för äldreomsorg. Jag tror faktiskt att vi ser likheter på alla de områden som
ska beröras

Ni kommer naturligtvis att inbjudas att delta i detta utredningsarbete. Det
kommer att bli en bred sammansättning och där även politiker och experter
ska delta. Utredningen eller kanske bättre kommissionen kommer att starta
sitt arbete i höst.

För PRO är ju boendefrågorna stora. Förra året la ni fram ett intressant
boendepolitiskt program. Vi kommer i höstbudgeten presentera en stor
boendesatsning. I den ingår särskilda investeringsmedel för äldreboenden.
Satsningen kommer att skilja sig från förra regeringens stimulansmedel. Trots
dessa medel fortsatte minskningen av särskilda boenden med runt 2000 per
år. Med vår satsning vill vi vända utvecklingen. Det ska fler äldreboenden.
Det finns idag ett underskott och det blir ännu större i framtiden genom att vi
blir att fler äldre äldre. Inte minst blir vi fler med demens

Demenssjukdomarna skapar en global utmaning. Inget land kan på allvar
räkna med att klara den utmaningen på egen hand. Internationellt samarbete
är en förutsättning för att komma framåt på ett bra sätt.   



Trots detta hamnar demens längst ner på listan när det gäller forsknings- och
utvecklingsarbete.

För regeringen är begreppen delaktighet, självbestämmande och
rättssäkerhet grundpelare för en väl fungerande äldreomsorg. Detta gäller
självfallet även kvinnor och män med demens, som så långt det är möjligt ska
kunna få bestämma över sin tillvaro. För att detta ska lyckas krävs inte minst
kunnig personal. Vi tänker oss en nollvision vad gäller tvång inom
demensvården.

För att möta de framtida utmaningarna är det regeringens avsikt att bereda
hur ett effektivt arbete på demensområdet ska se ut i Sverige

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal
inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar.

Varje dag dör fyra äldre till följd av en fallolycka. Äldre människor är på
grund av funktionsnedsättningar, undernäring och olika typer av
medicinering både mer utsatta för och sårbara vid fallolyckor. Förutom det
lidande fallolyckor orsakar de som drabbas och deras närstående så kostar
fallolyckor samhället drygt 9 miljarder årligen.

Vi vill angripa problemet med fallolyckor på ett annat sätt än vad som hittills
gjorts. Regeringen bereder möjligheten att ta fram en nationell strategi för att
förebygga fallolyckor bland äldre.. Målet ska vara att halvera antalet
fallolyckor i samhället fram till år 2020. Förebyggande av fallolyckor ska
också ses som en del i arbetet med att utforma samhället så att det blir
tillgängligt och användbart för alla, oavsett ålder, kön och funktionsförmåga.

Jag vill avsluta med att önska er lycka till i kongressarbetet. Ni har ju många
viktiga beslut att fatta. Beslut av PRO betyder också mycket. Inte bara för er
utan för samhällets äldrepolitik. Det är också intressant att konstatera att er
kongress är nog den första digitala jag besöker.

En god sommar till er alla



Tal från Socialdepartementet

Tal vid seminiariet "Trafficking with
a Special Focus om Children" i
Vatikanstaten
Publicerad 27 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Vatikanstaten, Rom 27 april 2015 Det talande ordet
gäller.
Your Royal highnesses, Eminences and Excellencies, Ladies and Gentlemen,

Dear Colleagues,

First of all, thank you for the invitation by the Pontifical Academy of Social
Sciences and congratulation to such an important seminar, in beautiful
surroundings. This seminar is a historical initiative. I am honoured to be part
of this day. Together through dialogue we can really accomplish something
on the way forward.

Today my thoughts are especially with the children and their families who
lost their lives in the Mediterranean. We have now seen too many tragic
events where migrants, refugees, asylum-seekers, victims of trafficking and
unaccompanied children drown in the Mediterranean, as they attempt to
make their way to Europe on unseaworthy vessels, operated by smuggling
and trafficking networks.

Human Trafficking is Modern Slavery indeed. The practice is a Crime
against Humanity and a Shameful Wound which has no place in Civil
Society, just as Pope Francis so explicitly stated.

The Convention on the Rights of the Child has been ratified by nearly every
country in the world and is thereby a universal document. Sweden will
strengthen children’s rights by incorporating the Convention into our
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legislation. But much remains to be done before the Convention can be said
to apply in practice worldwide. The rights of children are violated every day.
The UN estimates that around 1, 2 million children are victims of trafficking.
Children are treated like narcotics and weapons, a commodity in the criminal
underworld. Boys and girls are being sold and sadly the real figure is
presumably far higher than the UN estimate.

According to article 35 of the Convention on the Rights of the Child, state
parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures
to prevent the abduction of, the sale of or the trafficking of children - for any
purpose or in any form. All children, girls and boys, have a right to be
protected from human trafficking. The article is a safety net to secure that no
child is abducted or sold for any purpose. In addition many countries have
also ratified the Optional Protocol to the Convention on the sale of children,
child prostitution and child pornography. The protocol demands the state
parties to take necessary measures to criminalize and prosecute every form
of sale of children.

Ever since the First World Congress Against Commercial Sexual
Exploitation of Children were held in Stockholm in 1996 the work against
trafficking has been high on the Swedish agenda.

I am here today to speak about Sweden’s Government policies to combat
trafficking and protect children’s rights. Since 1999 it is prohibited to buy
sexual services in Sweden. The criminalisation of sex purchases has had an
effect on the demand for sexual services and has also served as a barrier to
traffickers and buyers to establish a market for selling woman and girls for
sexual purposes in Sweden.

We believe that the Government is ultimately responsible for creating the
best conditions for children and guaranteeing the rights of the child.
Protection from violence and abuse is an essential requirement for the
safety, confidence and wellbeing of children, as well as for their personal
development. Boys, girls, women and men also have the right to bodily
integrity, information and sexuality education. Sexual and reproductive
health and rights are central in the Swedish policies against sexual
exploitation. This is something that is not only important for the individual
but the whole society gains from this – not least economically.

A society with fewer assaults, fewer unwanted pregnancies, fewer physical
and psychological complications has much to gain. Experience tells us that
the strengthening of rights and equal opportunities of women combined with



well-developed systems child care and elderly care contributes to a high
labour market participation of women, better economic conditions and a
sustainable fertility rate.

The Government’s aim is that Sweden should be one of the best countries in
the world to grow up in. Sweden’s Government is also a feminist
Government. It means that a gender equality perspective is vital in our
efforts to protect all children; we want to protect every girl and boy from
human trafficking, exploitation and sexual assaults.

Sweden has had four action plans to protect children from trafficking since
1998. The overall objective for the current Action Plan is that no child
should be a victim of trafficking, exploitation and sexual abuse. The plan is
expected to lead to: 
- increased awareness among government agencies, professionals, the
general public and of course children themselves. 
- increased effectiveness in the work of Government and other relevant
stakeholders to protect children from these violations and
- enhanced contributions by Swedish authorities to international cooperation
on protecting children.

The Government has given the Stockholm County Administrative Board the
assignment to coordinate, on a national level, the work against human
trafficking in Sweden. The Board has very successfully created a structure to
combat trafficking and should coordinate the work with important
stakeholders such as municipalities, county councils and authorities, and
disseminate knowledge and methods, related to combating child trafficking
and exploitation. Collaboration with hotels, taxis, restaurants and
international exchange is also part of the assignment.

As an example we arranged a national information campaign Bring your
Travel Courage (Resekurage) in collaboration with the Swedish Police and
World Childhood Foundation to raise awareness on sexual exploitation in
conjunction with tourism and travel. The aim is to get Swedes who travel
abroad for the holidays to contact the police if they see anything they
suspect to be child sex tourism. We have a responsibility to protect children
from acts of sexual abuse or exploitation committed by persons who are
resident in our country, regardless of where such acts take place.

The Action Plan also consists of measures like distributing tailored
information to children who has been victims of crime and training material
to professionals as well as co-action within the European Union and other



countries. Sweden is actively working to identify interested countries to
make bilateral agreements of cooperation to combat child sex tourism.

Even if our country has come a long way we are not satisfied. The
Government is preparing for a new Action Plan for the years 2016-2018.
Our prevention work has to be even better. For instance - we know that most
perpetrators are men and in general all buyers of sexual services are men.
Our measures must therefore reflect what we know for a fact.

The Government in Sweden’s aim is to start a continuous dialogue on the
highest level between stakeholders, policy-makers and experts among the
world’s countries. Our purpose is to continuously, whenever it is possible,
put trafficking and the protection for our children on the international
political agenda. Sweden will continue to strengthen the rights and improve
children’s living conditions through both bilateral and multilateral
development cooperation.

Your royal highnesses, eminences and colleagues ,

As single individuals it is difficult to achieve real change but together it is
possible to really take steps forward. Let’s make this seminar the starting
point of collaboration for our children.

Thank you for your attention.



Tal från Socialdepartementet
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Global Forum i Addis Abeba
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Women In Parliaments Global Forum, Addis Abeba 24
mars 2015 Det talade ordet gäller

Excellences, Dear Colleagues,

Representing a feminist government, I am grateful and honoured to receive
this award acknowledging the efforts by the political parties of Sweden in
improving the gender balance of our national parliament.

However, it is important to recognise that we are dealing with an
achievement in the long-term, that is, since the early 1990’s. In the past two
elections, the total number of female MP’s has actually declined from an all-
time high of 47 percent (2006) to nearly 44 percent (2014). While this figure
is still decent by international standards, it should remind us that the victories
of yesterday cannot be taken for granted. They must be continuously
defended.

The Swedish government, on the other hand, enjoys a 50-50 balance of
women and men in charge (state secretary, political advisors). This is a vital
condition for our feminist approach. 
I think that women and men should deal with whichever area they like in
politics, defence, and agriculture, whatever. But research shows that
women’s presence in parliament change politics and legislation on social
justice, gender equality, SRHR, children rights etc. In many parliaments, also
in Sweden sometimes women from different parties work together.

However, discrimination, oppression and violence pose strong barriers to
women’s exercise of civil and political rights across the globe. I´m very
concerned about this. Women activists from NGOs and political parties face
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severe resistance in the world right now. Many women politicians are truly
courageous and it’s an obligation of the states and fundamental task of
democratic systems to protect and defend women politicians and women’s
rights. We are all responsible to speak out when women’s political rights are
violated.

Promoting gender equality and women’s role in development, including their
political participation and influence, are key priorities of Sweden’s aid
policy. 
Empowerment is a significant dimension of this work, not least when women
and girls enter new fields with limited resources and experience. It is very
important that women of the whole society feel politics is for them. It seems
to me that poor and low educated women in local politics are more likely
than others to face resistance.

At home we have been successful in recruiting women to lead our central
government agencies and public institutions. The majority of managers in the
Swedish public sector are women, most notably at the local and regional
levels. This is unfortunately not true in the private sector.

In order to create enabling environments for female leaders, we also need to
address male dominance and stereotype norms around masculinity. Men
must see women as equals and acknowledge their experience and
knowledge. 
Our overall progress towards gender equality has so far largely concerned
women advancing in areas that were previously reserved for men. The
opposite movement of men into traditionally female territory is slow and
many times non-existent.

Therefore women remain with the principal responsibility for unpaid
household tasks and looking after children and other relatives on top of
income generating activities and public engagements. The unfair sharing of
domestic work and care puts a glass ceiling on women’s development in
general and, in my view, it is for men rather than women now to break it.

Looking forward, I believe that men should take greater responsibility for
household duties and supporting women’s political activism and professional
careers, in public and private. I am convinced that such a transition would
have a massively positive impact on the situation for female leaders and
leadership in Sweden and the world.

So, now is the time for men to get engaged! Headed by Prime Minister



Stefan Löfvén, all male ministers of the Swedish government are
championing the UN Women He for She-campaign. Other men and boys
should follow their example, speaking out and acting against violence and
discrimination faced by women and girls.

Gender equality is a necessary precondition not only for women’s and girl’s
enjoyment of human rights but for the future welfare, economic growth and
rights and sustainability of our societies. Gender equality is an engine for
advancement, not a gift to women. Let us all join forces to make men and
boys part of the solution.

2015 has been announced as the year of women’s empowerment in the
African Union, we also celebrate the 20th anniversary of the Beijing
declaration and Platform for Action. It is rewarding to see the increasing
international attention towards gender equality, women’s rights and
empowerment.

It is very important that the future Post 2015 remains with a strong objective
and content on gender equality. And that budgets are there. By working
together we will be much more successful than on our own. Therefore I am
grateful to be here and to learn from and share experiences with all of you.
Once again, on behalf of the Swedish government I am honoured to accept
this award.

Thank you.



Tal från Socialdepartementet
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FN:s högkvarter, New York 9 mars 2015 Det talade
ordet gäller.

Excellencies, Distinguished Delegates, Mr/Madam Chair,

It is an honour for me to address the 59th session of the Commission on the
Status of Women. Sweden aligns itself with the statement made by Latvia on
behalf of the European Union and its Member States.

Mr/Madam Chair,

Sweden has a feminist government. This stems from our firm conviction that
achieving gender equality is a fundamental human rights issue, as well as a
precondition for sustainable development. It reflects a strong commitment to
making a difference in policy choices, priorities and allocation of resources.

Today, twenty years after Beijing, it is globally recognised that advancing
gender equality and empowering women and girls is not only right, it is also
the answer to many of the challenges our societies face. Sweden recognises
that many of the transformative advances in gender equality have been
driven by women’s movements, feminist organisations and women human
rights defenders.

Mr/Madam Chair,

Women’s rights are human rights, and human rights are women’s rights.
They must never be violated in the name of culture, tradition, honour or
religion.
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Efforts and actions to achieve gender equality must tackle the structural
drivers of gender inequality that are common to many societies: unequal
power relations between women and men, discriminatory laws, social norms
and practices.

It is deeply concerning that violence against women and girls persist in every
country, as a pervasive violation of the enjoyment of human rights. This
violence is an expression of the unequal power relations between women
and men, and it reinforces women’s and girls’ subordinate status. As such, it
constitutes an absolute obstacle to the achievement of gender equality,
development, peace and security.

Gender power relations and social norms that uphold traditional gender
stereotypes and norms of masculinity that prescribe violence stand in the
way of women’s and girls’ empowerment and gender equality. Therefore, it
is essential to recognise the crucial role and responsibility of men and boys in
promoting gender equality, human rights and the elimination of all forms of
violence against women and girls, including sexual exploitation. Sweden’s
Prime Minister Stefan Löfven is dedicated to promoting this issue, also in his
role as an impact Champion in the “HeforShe”- campaign.

Women’s and girls’ sexual and reproductive health and rights are a
precondition for gender equality. Women and girls have the right to decide
and exercise control over their own body, sexuality, reproductive health and
childbearing. When women have choices, such as whether, when and whom
to marry or enter a partnership, whether and when to have children, they can
participate in society on an equal footing with men.

Women’s and adolescent girls’ right to safe and legal abortion must be
guaranteed. Sexual and reproductive health and rights, including access to
contraceptives and comprehensive sexuality education, are central to
development. And it is our responsibility to make sure that these rights are
protected and promoted. The ICPD Programme of Action and the review
conferences are thus as important today as ever before and it is our duty to
guarantee implementation.

Mr/Madam Chair,

Sweden recognizes the Secretary General’s review report as an important
contribution to the CSW and to the ongoing negotiations on gender equality
and women’s and girls’ rights beyond 2015.



The report shows that overall progress in the implementation of the Platform
for Action has been particularly slow for women and girls who experience
multiple and intersecting forms of discrimination. Gender inequality tends to
intersect with other forms of inequalities, and increases the risk of poverty.
Marginalised groups of women, such as women with disabilities, indigenous
women, migrant women and lesbian, gay, bisexual, transgender and poor
elderly women are at particular risk of poverty, discrimination and violence.
Young women are at much greater risk of being infected with HIV.

Unequal access to and control over resources, power, opportunities and
services lie at the root of women’s poverty. And even when formal
restrictions are removed women still face multiple constraints on their ability
to move out of poverty.

Women’s and girl’s disproportionate share of unpaid care work is one crucial
universal constraint that limits their enjoyment of human rights. It also limits
their economic empowerment and ability to engage in income-earning
activities. This is worrying, since enhancing women’s access to decent paid
employment can be one of the most effective ways to reduce income
poverty. Enabling policies, such as child care services and parental leave, are
essential to facilitate women’s participation in the labour market and all
spheres of society. Social protection is crucial for reducing poverty and
inequality and reducing women’s risk of poverty throughout the life cycle.
These policies not only increase women’s income security but also
strengthen their autonomy within the household.

Sweden is deeply concerned about the different forms of extremism and
conservatism on the rise, often with the explicit aim of suppressing women’s
and girls’ human rights. We must combat all attempts to restrict women’s
and girl’s rights, autonomy and engagement in the private and public
spheres. It is unacceptable that women’s rights advocates and human rights
defenders are increasingly subjected to threats and violence as a result of
their work. 

Mr/Madam Chair,

Sweden is a strong voice for addressing all these critical issues. We must all
seize this historic opportunity at hand.

Now is the time for us to reaffirm the commitments made at Beijing,
including through a new development agenda that delivers irreversible,
substantial and sustainable progress for gender equality and the realisation of



women’s and girls’ human rights.

As we celebrate the 15th anniversary of the ground-breaking UN Security
Council resolution 1325 on women, peace and security, all parties must
move from normative commitments to full implementation.

Join us in our call for a post-2015 development agenda that acknowledges
gender equality and women’s and girls’ rights, both as a goal and as a mean,
as an imperative for sustainable development.

Thank you. 



Tal från Socialdepartementet

Öppningsanförande av
statssekreterare Pernilla Baralt vid
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Genève 14 januari 2015 Det talade ordet gäller.
Madam Chair,
Distinguished members of the Committee,
Ladies and gentlemen.

As the State Secretary in charge of Swedish policy on the rights of the child,
it is an honour and a privilege for me to represent the Swedish Government
and lead the Swedish delegation in this dialogue.

I am happy for this opportunity to discuss with you the fifth periodical report
of Sweden on the implementation of the Convention on the Rights of the
Child.

Promoting and protecting the full and equal enjoyment of all human rights,
including the right of the child is a core value and a central priority for the
Swedish Government in national as well as in foreign policy.

To bring about real improvements in the lives of children is a priorty for the
government. In the statement of the new government the prime minister
clearly declared that it is our vision is to make Sweden one of the best
countries for all children to grow up in. To further strengthen the
implementation of the CRC is crucial in this work.

Children’s rights also need to be a cross cutting political priority with impact
on several policy area such as education, social security, legislation and
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justice, migration policy and health.

The composition of my delegation reflects this broad mandate of Swedish
policy on the rights of the child in all areas of government.

Madam Chair, members of the committee

Some weeks ago the Norwegian Nobel Committee awarded the Nobel Peace
Prize for 2014 to Kailash Satyarthi and Malala Yousafzay for their struggle
against the suppression of children and young people and for the right of all
children to education. The work and engagement of Malala and Kailash are
an inspiration to us all not least to ensure that children and young persons
have a say.

********

The right of the child to have a say and be taken seriously in all matters
affecting the child is a real challenge for decision-makers at all levels.
Legislation and economic resources are not enough. We need much more -
awareness rising, training, new working methods, skills and experience in
listening to children. The Ministry of Health and Social Affairs plans to take
further action in order to promote awareness and knowledge about how to
promote and protect the rights of the child.

One of the goals of the Swedish policy - and clearly stated in our strategy –
is that children have opportunities to influence and participate in society.
Important work has been done by the Ombudsman for Children who has
developed methods on how decision-makers and professionals at all levels of
society can learn from children’s and young people’s knowledge and
experience.

Distinguished members of the Committee,

Let me turn to another area of great importance to Sweden - which is the
protection of children at risk.

In this context, the social services are an important actor, as a primary
interface between the state and the child.

In the past few years, there has been tragic cases where children have
suffered maltreatment and even deadly violence. These cases have received
a lot of attention from decision-makers, professionals and the general public.



The Swedish Government will do everything in its power to avoid similar
situations in the future.

We need to enhance the ability and competence of all parts of society,
including the social services, to act promptly when they receive signals or
information about children at risk.

New legislation has already resulted in several changes. For instance,
procedures must be in place for preventing, detecting and combating risks
posed to children’s safety and wellbeing. When suspected child abuse and
neglect is reported, the social services must immediately assess whether or
not the child needs emergency protection.

*************

Education is crucial for all children to enable them to claim and defend their
rights and achieve their full potential.

One of the fundamental principles of the Swedish school system is inclusion.
Educational institutions shall take into consideration the different needs of
all pupils, strive to weigh up differences in preconditions to give each girl
and boy the same opportunities.

The best interest of the child is the starting point in all education. It is the
task of the school to create conditions that allow all pupils as far as possible
to develop in accordance with the educational goals.

International comparisons show that Swedish school results have declined.
This development is taken very seriously and a series of reforms have been
launched such as to increase the amount of teaching time, clarify further the
evaluation of pupils’ results as well as to reinforce teachers’ expertise, role
and status.

The Education Act was amended on 1 July 2014 to further enhance the right
of pupils to support.If there is reason to believe that a pupil will not achieve
the minimum performance standard, this child shall promptly be given
adequate support.

It has also been clarified that children with disabilities are to receive the
individualised support that is required.

There is also a need to further improve educational conditions for children
who have recently arrived in Sweden. Therefore the Government has



instructed the National Agency for Education to produce and distribute
support and training material for schools. The Government is also preparing
a new bill for adoption in 2015.

Children in homes for care or residence have a right to high quality
education. To stenghten and promote thuis right the Government las month
decided that such children are entitled to attend a school in the same
municipality as the institution.

Madam Chair,

The Swedish Ombudsman for Children is responsible for informing the
Government about deficiencies in the implementation of the rights of the
child by government agencies. The Ombudsman’s annual report is a valuable
source of information and a catalogue of possible remedies for fulfilling the
rights of the child in various circumstances.

Children who for various reasons have been taken into care are especially
vulnerable. Through in-depth interviews with children and young people, the
Ombudsman has received information that coercive and intrusive measures
such as physical restraints and solitary confinement are still widespread in
psychiatric institutions. The Government is therefore taking several steps to
reduce coercive measures against children.

One example is a current proposal to stipulate that coercive measures may
only be taken against a child if it is in the child’s best interests. The use of
belts is also proposed to be limited to two hours. An official inquiry is also
examining possibilities for restricting solitary confinement.

Another observation made by the Ombudsman for Children refers to
children suspected of crimes and the use of restrictions against children in
pre-trial detention.

A working group under the Prosecutor-General is preparing proposals aimed
at reducing the use of isolation and other restrictions. The Prosecution
Authority is expected to finalise its work on this issue in April 2015.

Distinguished members of the Committee,

Children arriving in Sweden as asylum seekers, whether with their parents or
unaccompanied, must be met by a humane and legally secure asylum system.
Their application must be considered in a process where their voice is heard



and their needs are taken into account.

The Swedish Aliens Act contains a number of provisions ensuring that the
rights of the child are considered in all parts of the migration process. Futher
measures are continuously being taken to strengthen the position of children
in the asylum process.

The number of asylum-seeking children in Sweden is increasing. During
2014, about 6 900 unaccompanied children sought asylum in Sweden. This is
an increase of 80 per cent compared with 2013. Next year, Sweden expects
about 8 000 unaccompanied children to seek asylum. The Swedish
authorities take great responsibility when it comes to providing protection for
these children.

The National Board of Health and Welfare has published specific guidelines
on the reception of unaccompanied children and young people. They clarify
the division of responsibilities between different actors, the social services’
work and responsibility to provide good care.

I also want to underline that the Swedish Government and relevant
authorities are making continuous efforts to combat trafficking in children
and to assist victims of trafficking. A new action plan for the protection of
children against human trafficking, exploitation and sexual assaults was
adopted in February 2014. We have informed you about the measures
included in this action plan in our written replies to your list of issues. We
intend to further update this action plan.

We are deeply concerned about the cases of unaccompanied children
disappearing from reception centres. One of the measures in the action plan
is therefore for the Swedish Migration Board to report on the measures taken
to identify cases in which children are exposed to, or at risk of, human
trafficking.

Madam Chair,
Distinguished committee members,

As you know, Sweden was the first country in the world to ban corporal
punishment of children in all settings.

Sweden recently hosted a governmental conference on corporal punishment .
This process will continue and we hope that this international dialogue can
help to speed up the process of banning corporal punishment.



Allow me also to underline Sweden’s strong political support for the Special
Representative of the UN Secretary-General on Violence against Children.
Throughout her mandate period, Marta Santos Pais has received financial
support from Sweden.

Madam Chair,
Distinguished members of the Committee,
Ladies and gentlemen,

Over the last 25 years, we have transformed the articles of the Convention
into provisions in relevant Swedish laws. This is the traditional Swedish way
of implementing international treaties which Sweden has ratified.

However, we are constantly seeking ways to improve the implementation of
the rights of the child in our country. That is why the new Swedish
Government decided this autumn to begin the work to incorporate the
Convention on the Rights of the Child in the Swedish law system as a
national law.

A first important step in this process has already been taken by setting up an
inquiry to analyse how, in particularly important areas, the application of
laws and other regulations complies with the Convention. This work is in
progress and will be finalised as soon as possible.

The Government has noted that the third optional protocol to the Convention
has entered into force. Since the Government took office in early October,
investigatory work concerning the incorporation of the Convention into
Swedish legislation has been prioritised and the Government has yet to
consider a ratification of this latest protocol.

Madam Chair,
Distinguished members of the Committee,

To conclude, I want to stress that my government will put the rights of the
child at the heart of our work and we will stand by our word to ensure that
Sweden is be one of the best counties for children to grow up in.

Therefore the Swedish government we will continue to promote and to
ensure respect of the human rights of ALL children, together with relevant
public entities at all levels with continued important input from childrens
rights organisations.

I now look forward to your comments, questions and any recommendations



you may have on the implementation of the Convention on the Rights of the
Child in Sweden.

Thank you very much for your attention.



Tal från Socialdepartementet

Tal av Åsa Regnér på
Minnesceremonin för
tsunamikatastrofens offer
Publicerad 26 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Khao Lak, Thailand. 26 december 2014 Det talade ordet
gäller.
Den 26 december 2004 är en mörk dag i vår historia.
Det är ett datum som representerar förtvivlan, saknad, sorg.

På många platser blev tomheten därefter fruktansvärt tydlig.

Tomma skolbänkar. 
Tomma arbetsplatser. 
Tomma hem.

Och trots att tiden gått, så finns den tomheten kvar.

Alla som mist någon bär med sig saknaden i sitt hjärta,
i varje ögonblick då du önskar att den du förlorat skulle vara där.

Jag har tagit del av olika känslor från efterlevande inför den här dagen.

En del vill aldrig återse dessa stränder. Vissa har återvänt varje år.
Några ser årsdagen som en del av att gå vidare,
andra räds de känslor som kan rivas upp igen.

Hur ni än känner vill jag att ni ska veta detta.

Få kommer någonsin att känna den smärta som ni har känt. 
Men Sverige är med er i saknaden. Hela Sverige sörjde.
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Ingen i Sverige har glömt.

Flodvågskatastrofen var också ett bryskt uppvaknande för den svenska
staten.

Den agerade senfärdigt, 
och visade på en bristande förmåga att möta kriser och nödställda
människors behov.

I tio år har Sverige därför byggt upp sin krisberedskap. 
Men det kan på inget sätt göra ogjort de brister i det stöd som många
överlevande och anhöriga mötte.

De som bör äras är alla de människor som hjälpte varandra. Alla frivilliga
som organiserade, sökte, hjälpte, tröstade 
– trots att många själva förlorat sina nära.

I den mörkaste av stunder visade så många människor vad mänsklighet
verkligen innebär. Jag vill uttrycka vår stora respekt för er gärning.

Jag vill också visa min djupaste beundran för den solidaritet som reste sig ur
spillrorna.

Förstörelsen var enorm i stora delar av Sydostasien. 
Människor som redan hade lite i många länder, stod plötsligt med inget.

Flera av er har berättat om hur så många hjälptes åt med så mycket, oavsett
vem du var eller var du kom ifrån.

I all sorg är denna gemenskap och medmänsklighet en strimma av ljus.

De som vi hedrar här idag har lämnat en obeskrivbar tomhet bakom sig –
men i saknaden finns också minnen.

All ömhet och glädje, 
all lycka och kärlek,
saknaden blir så stor.

Vi minns er.
Vi saknar er.
Vi glömmer er aldrig.



Tal från Socialdepartementet

Tal vid delaktighetsdagen
Publicerad 10 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Norra Latin, Pelarsalen 10 december 2014 Det talade
ordet gäller.

Funktionshinderspolitikens mål och inriktning

Funktionshinderpolitik handlar i grunden om mänskliga rättigheter om varje
individs möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällslivets alla
delar.

Detta finns redan formulerat i den nationella handlingsplanen ” Från patient
till medborgare”. Där anges att” målen för funktionshinderspolitiken är en
samhällsgemenskap med mångfald som grund, ett samhälle som utformas så
att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i
samhället och jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, män och
kvinnor med funktionsnedsättning. Inriktningen på arbetet är att identifiera
och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för flickor, pojkar,
kvinnor och män med funktionsned¬sättning, att förebygga och bekämpa
diskriminering samt att skapa förutsättningar för självständighet och
självbestämmande.”

Genom Sveriges ratificering av FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning har riksdagen fattat än mer långtgående beslut att
politiken ska syfta till att upprätthålla och skapa strukturer för övervakning
samt stärka de mänskliga rättigheterna. Konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning innehåller inte några nya rättigheter men
konkretiserar genom sina artiklar vad detta åtagande innebär inom de olika
samhällssektorerna. På så sätt är konventionen ett betydelsefullt instrument i
genomförandet av den kommande funktionshinderspolitiken.

Oavsett konventionen ligger dock det slutliga ansvaret för att förverkliga
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målen på oss som ska fatta de avgörande politiska besluten. Det är bara att
konstatera att mycket återstår att göra. De steg vi har tagit har inte räckt till.

Vi känner alla till den nationella strategin för genomförande av
funktionshinderspolitiken under 2011–2016. Syftet med har varit att
presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser
inom prioriterade områden samt hur resultaten ska följas upp

En central del i strategin har varit att målen ska följas upp och att effekten
av insatserna ska kunna mätas. Myndigheten för delaktighet (MFD) har i
uppdrag att ansvara för uppföljningen av strategins mål och insatser, samt för
att utveckla ett sammanhållet system för att beskriva och analysera
utvecklingen.

Jag tänker inte fördjupa mig i detta. Andra kan det mycket bättre. Vad jag
vill nämna är att det är viktigt och positivt att ett samlat uppföljningssystem
har utvecklats inom ramen för strategin. Det innebär bl.a. att ett allt mer
heltäckande system för att följa utvecklingen har växt fram.

Värt att lyfta fram är också att personer med funktionsnedsättning numera
aktivt involveras i uppföljningsarbetet. Egentligen är väl det en självklarhet,
för hur ska man kunna utvärdera funktionshinderpolitiken om de som är
berörda inte får delta. Inom funktionshinderrörelsen används ibland
uttrycket Nothing about us without us, 

Resultatet av uppföljningen är tyvärr inte lika positiva. Utvecklingen mot ett
samhälle för alla går för långsamt och vi kan konstatera att det särskilt
behövs insatser inom utbildning, arbetsmarknad och fysisk tillgänglighet.

När jag mött representanter för funktionshinderrörelsen har de också fört
fram sin stora besvikelse över att utvecklingen går så sakta. Som fortfarande
ganska färsk minister undrar jag också över detta. Alla är vi ju överens om
målen. Varför händer inte mer? Det går inte att alltid att skylla på ekonomin.
Sverige borde vara ett föregångsland. Men istället verkar det som vi har
halkat efter när det gäller tillgängligheten.

Är det så att när vi alla är överens riskerar utvecklingen att stå still? Är det så
att funktionshinderpolitiken också behöver mer strid? Jag vill inte ge något
svar utan bara ställa frågan.

Några utmaningar inför framtiden:



• Visserligen har sysselsättningsgraden ökan för personer med
funktionsnedsättning men den är betydligt lägre än för övriga. Ser vi till
synskadade så har endast hälften i arbetsför ålder ett arbete. Kvinnor har
också en lägre sysselsättningsgrad än män.

• Det brister i skolornas arbete med särskilt stöd.

• Hälsan är betydligt sämre för människor med funktionsnedsättningar. Dålig
hälsa är tio gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning.

• Sedan finns sådant som är bra som att delaktigheten inom IT-området
fortfarande är hög

Jag sa att utvecklingen går långsamt fram. Men det skiljer sig mellan
myndigheter och mellan kommuner. Vissa kommuner har kommit en god bit
på vägen. Kommuner som på något sätt använder FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning tycks generellt bedriva ett
mer aktivt arbete.

Vad det säger är väl att vi måste lyfta fram konventionen ännu mer och göra
tydligt vad den konkret innebär i vårt praktiska arbete. En konvention är en
juridisk text men när den ska förvandlas till praktisk verklighet, handlar det
om politiska ställningstaganden. Då handlar det om frågan vad vi menar med
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Tomas Tranströmer skriver i en dikt- ”Jag är trött på alla som kommer med
ord, ord, ord…” Och vi har väl alla hört dessa mycket viktiga ord om
rättigheter och delaktighet Men orden räcker inte nu vill vi se mer av
handling.

En kommun ska undanröja enkelt åtgärdade hinder. En myndighet ska inte
köpa in datorsystem som inte går att anpassa till synskadades krav, när det
finns fungerande alternativ. Det ska finnas teleslingor i kommunens
sammanträdesrum. En trafikhuvudman ska inte köpa in bussar som inte är
tillgängliga. Fler exempel finns.

Följer inte kommuner och myndigheter regelverken, måste vi ställa oss
frågan om det är tydliga sanktioner som saknas.

Vad vill jag göra som minister? Dagens situation är inte lätt. Vi ska regera
över en budget som vi inte vill ha. Nu gäller det att göra så gott det går av
den.



I regeringsförklaringen har vi sagt att vi ska bredda
diskriminneringslagstiftningen. Det finns idag viktiga områden som inte
omfattas av lagen.

Vi vill göra förstärkningar i arbetsmarknadsinsatserna för att fler ska få plats
i arbetslivet, förbättringar av hjälpmedelsverksamheten, genom bland annat
ett samlat huvudmannaskap.

Jag vill också att konventionen ska lyftas fram för att den ska bli ett bättre
instrument i vårt arbete får att förstärka de mänskliga rättigheterna för
människor med funktionsnedsättningar.

Naturligtvis räcket inte detta men låt oss se det som en början. Jag vill
avsluta med några ord som många av er kanske känner igen. Det var de ord
som den dåvarande socialministern Lars Engqvist inledde med när han
presenterade sin proposition ”Från patient till medborgare- nationell
handlingsplan. Orden är från 2000 men är fortfarande värda att lyfta fram

”Att få möjlighet att växa som människa, tillsammans med andra. Att kunna
ta makten över sitt liv. Att bli ianspråktagen och sedd som person med
kunskaper och erfarenheter. Att slippa bli omyndigförklarad och
förbarnsligad. Att vara saknad när hinder ligger i vägen för deltagande i
gemenskapen. Att den självklara reaktionen i detta blir att försöka riva
hindren. Det är att vara medborgare med samma rättigheter och skyldigheter
som andra”.



Tal från Socialdepartementet

Tal vid sidoevenemanget “Stop
Violence against Children” i New
York
Publicerad 19 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

New York 19 november 2014 Det talade ordet gäller.
Dear participants, 
Thank you for coming to this side event focusing on the imperative of
stopping violence against children in all settings. I hope this meeting will
inspire us to new solutions, and to new efforts to stop the violence against
children.

Dear Mr. Ambassador Hiroshi Minami, I want to underline how important
the international governmental dialogue is for the abolishment of all violence
against children. Thank you very much for cosponsoring this event.

I am very pleased to see that Marta Santos Pais, the special Representative
of UN Secretary general on Violence on Children are today with us. And I
should say – as always!

I also want to thank the Save the Children Sweden and its partners for a
good cooperation in organizing this event. At last I want as well to thank
UNICEF, the strong promoter of the rights of the child for cosponsoring this
meeting.

All of us will tomorrow celebrate the 25th anniversary of the Convention on
the Rights of the Child. A lot of progresses have been achieved in the world
when it comes to the rights of the child. Undoubtedly much has changed for
the better for children in all these years. UNICEF highlighted in their recent
report of progress since the adoption of the Convention that much has
improved in 25 years, from declining infant mortality to rising school
enrolment. But we have to admit at the same time that much needs to be
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done, not least when it comes to child protection against violence.

The last 25 years we in Sweden have transformed the different articles of the
Convention into provisions of Swedish laws. But we constantly seek ways to
improve the rights of the child in our country. That is the reason why the
Swedish Government this autumn began work to incorporate the Convention
on the Rights of the Child into Swedish law. I am convinced that the
incorporation of the Convention into our law system will be a milestone in
the history of the fulfillment of the human rights of the child in Sweden. The
Convention as national law will become a guaranty of the rights of the child
in situations when specific normative legislation is lacking or unclear.

Another milestone of the history of the rights of the child in Sweden is our
legislation against corporal punishment of children, 35 years ago. In these 35
years since we have explicitly prohibited corporal punishment and other
humiliating treatment of children in their homes and all other settings. The
legislation has played a very important role. Without diminishing the role or
the legislation reform, I want to stress that an important contribution to an
effective protection of children was the effect of information and support to
parents and specialists working with and for children. And, of course, the
result is very good: children in Sweden are very seldom victims of corporal
punishment.

But I want to underline – we have to continue this work. Even in Sweden,
despite the progress achieved, there are children affected by violence in their
family. Our last studies are indicating a slightly increasing tendency of using
some violence against children. This is about light violence, shaking or so,
but still, we have to deal with it: new generations of parents need support in
protecting their children even when the life is taught and children are
difficult.

According to the information presented by the Global Initiative to End All
Corporal Punishment of Children – and I want to thank Peter Newell for this
updating – there are today 41 states achieving the protection of children
against corporal punishment in all settings.

Another very encouraging development is that another 60 states have
publicly and more or less clearly committed to achieving a full ban. We hope
they will soon take the final step to ban the corporal punishment, as
promised. We all, countries having this kind of legislation and non-
governmental organizations should be prepared to offer these governments
all the necessary support.



Tomorrow the United Nations will celebrate the 25th anniversary of the
Convention on the Rights of the child. One of my conclusions is that the
Convention on the Rights of the Child is now, after 25 years of its existence,
still waiting for its implementation in a large number of states when it comes
to its article 19. This article is clearly pointing out the obligation of the state
to protect a child against any kind of violence within the family environment.
There is no place for other interpretation. The Committee on the Rights of
the Child repeatedly urges states to explicitly prohibit in their legislation all
forms of corporal punishment. The role of our countries having already the
legislative ban on corporal punishment is to spread this message to other
states.

Dear guests,
An effective tool even for achieving our goal – to abolish corporal
punishment of children – is the international dialogue on human right. An
important framework for this dialogue is the Universal Periodical Revue. We
can use this process encouraging other countries to ban domestic violence on
children. We can work together to ensure that states which have not yet
prohibited corporal punishment receive clear recommendations to do so in
the framework of their Periodical Review. I am convinced that many
countries will use this opportunity to take steps forward and to commit
themselves to legislate against corporal punishment.

I want also to underline the importance of the regional international
organizations in promoting measures for protection of children against
violence. We can encourage more regional inter-governmental organizations
to build on the example of the explicit campaigns for prohibition and
elimination promoted by the Council of Europe since 2008 and the Inter-
American Commission of Human Rights since 2009. Even in Asia we have a
similar initiative, the South Asian Initiative to End All Violence against
Children since 2012. I want to remark in this context that the eight South
Asian states include a quarter of the world’s child population: it will indeed
transform the global picture if they succeed in fulfilling their commitments to
prohibit this most common form of violence experienced by children.

Dear participants,

The imperative for prohibiting and eliminating corporal punishment of
children is children’s fundamental right to full respect for their dignity and
physical integrity and to equal protection under the law. But there are many
additional perspectives which we can use in our collaboration, working



together to challenge violent punishment:

This issue must be an explicit element in the global challenge to all forms of
violence against women and girls. I want to reiterate in this context the call
of the Beijing Declaration and Platform of Action to prevent and eliminate
all forms of violence against women and girls. We all know also that children
are indirect victims even when women, their mothers, are exposed to
domestic or family violence. Next year the Beijing Declaration turns 20. But
even 20 years later, it remains a powerful source of guidance and inspiration.
We in Sweden are still working for abolishing the violence of men against
women and girls in domestic or family relations. Examples of such initiatives
include the action plan to combat men's violence against women, improving
the legislation but also supporting the civil society in their work providing
practical help to women and girls exposed to such violence. The
organizations of civil society are also spreading knowledge about these
hidden obstacles for each woman and girl to exercise her freedoms and
choices, and realize her rights to live free from violence or to go to school.

We must also highlight the disproportionate impact of violent punishment on
children with disabilities. Children’s rights to the highest attainable standards
of physical and mental health are impaired by violent punishment. The
promotion of positive early childhood care and education is undermined by
the legality and social approval of violent punishment.

Sweden has hosted this summer a first high-level governmental conference
focusing on the need to quickly put the prohibition of corporal punishment of
children high on the international political agenda. We are delighted that
Austrian government has agreed to take up the baton and host a similar
conference in 2016. We hope this international dialog at the highest possible
level will continue beyond 2016 and more countries will be inspired to ban
corporal punishment in all settings.

And we hope that our collaboration in international and regional contexts –
in the UN, the Human Rights Council and in a variety of regional inter-
governmental organisations can be continuous and effectively coordinated.

We welcome the Global Initiative’s detailed mapping of the persisting
legality of corporal punishment, of global progress, commitments and
opportunities: We really hope it will continue to inform all over the world
about the steps forward in banning corporal punishment and inspire in this
way our further actions.



We need to constantly remind ourselves of the immediate obligations to
children under the Convention on the Rights of the Child. While the target of
universal prohibition of violent punishment of children may now be in sight,
there is a long way to go – at the moment only just over 9% of the global
child population live in states which give them equal legal protection from
being hit in the name of “discipline”. I am looking to and waiting for
countries with large child population to take decisive steps to stop the rights
of parents to use corporal punishment as a way of upbringing children.
Children have no time to wait until this basic protection against violence and
abuses is a reality for each one of them.

Dear participants, 
I am eager to hear from you different solutions, experiences or proposals on
how to support governments in their efforts to combat violence against
children in all settings. Or how to persuade the public opinion that slapping,
smacking or other kind of violence on children is wrong? What is the role of
the civil society, religious leaders and the private sector in this process?

I would like to finish with a short story told by Astrid Lindgren, a Swedish
“writer of children’s books” as she called herself. This is about a young
mother in the days when people still believed in the idea of corporal
punishment as a good method to raise a child. I quote:

“One day when her little boy did something naughty, she decided he had to
have a good hiding, the first one of his life. She told him to go out and find a
suitably supple stick or rod for her to use. The little boy was away for a long
time. He eventually came back in tears and announced: "I can't find a rod,
but here's a stone you can throw at me." At which point his mother also burst
into tears, because it had suddenly dawned on her how her little boy must
have regarded what was about to happen. He must have thought: "My mum
wants to hurt me, and she can do that just as well by throwing a stone at
me."
The young mother threw her arms round him, and they spent some time
crying together. Then she placed the stone on a shelf in the kitchen, and it
stayed there as a permanent reminder of the promise she had made to herself
at that moment: never violence!

Dear colleagues,
Let’s work together for offering children all over the world a childhood free
from corporal punishment. Perhaps it would be a good idea for us all to have
a little stone on a shelf in our office as e permanent reminder for ourselves
and our colleagues or guests: never violence!



Thank you and good luck in your future work!



Tal från Socialdepartementet

Tal vid prisceremonin av World’s
Children’s Prize 2014
Publicerad 29 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Mariefred 29 oktober 2014 Det talade ordet gäller.
Dear friends, dear Malala Yousafzai,

I am very happy to be witness to this wonderful recognition of the
importance of working with the rights of the child.

I want to congratulate the World’s Children’s Prize Programme for the
initiative to reward Children’s Right’s Heroes. And of course I am happy to
congratulate you,
Malla Yousafzai , elected by millions of children around the world to be
rewarded with the World’s Children’s prize.

Children and young people are strong, very strong. Perhaps we know this
already but you, Malala Yousafzai, gave us a living example of that.

It was a joy to hear the decision of the Nobel Peace Prize Committee
rewarding you with their Peace Prize for your heroic struggle. In their
motivation they mentioned that you, a young girl, have already fought for
several years for the right of girls to education under most dangerous
circumstances.

Still hundreds of millions children in the world can neither write nor read.
The research is showing that investing in education, and especially in
education of girls, is one of most efficient tools for promoting economic
progress and fighting the poverty. This creates all kinds of possibilities for
every girl and boy.

We all know that education is also a solid ground for future gender equality
development. Sweden is a strong promoter of including clear obligations
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concerning gender equality and rights of women and girls in the Post 2015
agenda.

You have also shown by example that children and young people can
contribute to improve their own situations.

Yes, indeed, through your struggle you have become a leading spokesperson
for girls’ right to education. But I think, you have also become a symbol for
children and young people as moulder of public opinion.

Malala Yousafzai, as the Swedish minister in charge of the rights of the child
I want to give you a huge hug, even in the name of all my follow ministers.


