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Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
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2018/§56

Dnr: 18/01480

Ägarrepresentant vid SKL Företag AB:s bolagsstämma
Sammanfattning
SKL Företag AB har vid ordinarie sammanträde den 15 mars 2018 behandlat
förslag till årsredovisning för SKL Företag AB och bolagskoncernen för 2017.
Bolaget kommer att kalla till ordinarie årsstämma för 2017. Stämman är inplanerad
till fredag den 20 april 2018. Till årsstämman ska Sveriges Kommuner och
Landsting utse en ägarrepresentant.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 1
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att utse Erika Ullberg (S) till ägarrepresentant till SKL Företag AB:s ordinarie
bolagsstämma 20 april 2018.

Justerandes signatur
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2018/§57

Dnr: 18/01172

Ägardirektiv för SKL Kapitalförvaltning AB
Sammanfattning
Bolagsverksamheten inom SKL Kapitalförvaltning AB styrs bl.a. av ett ägardirektiv
beslutat i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting. Direktivet ska antas på
bolagsstämma i SKL Kapitalförvaltning AB och ska gälla tillsvidare.
Det bifogade förslaget innehåller ett antal förändringar och förtydliganden jämfört
med nuvarande ägardirektiv.
• Som tillåtna placeringar har strukits aktieindexobligationer och
aktiecertifikat medan absolutavkastande fonder tillkommit.
• Avkastningskravet har omformulerats från 3 % nominellt till en real
nettoavkastning på 1 % per år.
• Bolagets utdelningsmål har skrivits in i ägardirektivet
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 2
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att fastställa ägardirektivet för SKL Kapitalförvaltning AB.
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Utdragsbestyrkande
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2018/§58

Dnr: 18/01727

Permutation av stadgar hos Kammarkollegiet - Ejnar Lindhs
stiftelse
Sammanfattning
För att kunna gå vidare med pågående ärende om permutation rörande Ejnar
Lindhs Stiftelse, kräver Kammarkollegiet att styrelsen i SKL fattar ett nytt beslut,
som utöver förändringar av ursprungliga stadgar även omfattar Ejnar Lindhs
testamente.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 3
att punkt 4b. tredje meningen i testamentet ändras till ”Förvaltningen av stiftelsens
medel ävensom dess räkenskaper ombesörjes av Sveriges Kommuner och Landsting
vars revisorer även granskar stiftelsens räkenskaper men medlen ska hållas avskilda
från förbundets medel”
att punkt 4b. femte meningen i testamentet stryks (”Av den årliga
nettoavkastningen skall med hänsyn till penningvärdesminskningen minst fem
procent fonderas”).
att §2 andra stycket i stadgarna stryks (”För detta ändamål förfogar stiftelsen över
den årliga nettoavkastningen av stiftelsens medel sedan minst fem procent av denna
avkastning lagts till kapitalet. Därest avkastningen under ett år icke kommit till
användning må den istället begagnas för ändamålet under ett kommande år).
att §9 i stadgarna ändras till:
Förvaltningen av stiftelsens medel ävensom förandet av dess räkenskaper
ombesörjes av Sveriges Kommuner och Landsting, vars revisorer även granskar
stiftelsens räkenskaper.

Signature reference: d0ae2f30-9107-4817-af17-54e7a7e8e9b5

Stiftelsens räkenskaper, som varje år avslutas per den 31 december, skola
tillsammans med styrelsens årsberättelse överlämnas till Sveriges Kommuner och
Landstings revisorer senast den 31 mars påföljande år.
att §10 i stadgarna upphävs, p.g.a. ogiltigt ändringsförbehåll (”Ändring i eller tillägg
till dessa stadgar beslutas av stadsförbundets styrelse på förslag av stiftelsens styrelse
eller efter dess hörande”)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6 (30)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-20
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2018/§59

Dnr: 17/00496

Halvtidsrapportering av kongressens inriktningsmål
Sammanfattning
Efter halva kongressperioden redovisar förbundet vad som åstadkommits i syfte att
verka i den riktning som kongressen 2015 beslutat om.
Ansvar för kongressens uppdrag, inriktningsmål, är fördelade på beredningar och
delegationer samt kansliets avdelningar. På mötet i oktober gavs beredningar och
delegationer möjlighet att ge synpunkter på redovisningen av de egna uppdragen.
Föreslagna justeringar är inarbetade i handlingen till arbetsutskottet.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 4
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att godkänna halvtidsredovisningen av 2015 års kongressuppdrag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018/§60

Dnr: 17/06393

SKL:s internkontrollplan 2017-2018
Sammanfattning
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll. I
detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom
förbundet. Särskilda internkontrollplaner har funnits sedan år 2007 och den interna
kontrollen genomförs på ett strukturerat sätt för varje år.
Internkontrollplanen fokuserar på SKL:s mest väsentliga processer samt några
identifierade riskområden. Planen revideras årligen och beslutas av styrelsen.
Styrelsen ges också en årlig återrapportering.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 5
att godkänna avrapportering av Internkontrollplanen för 2017, samt
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att godkänna förslaget till Internkontrollplan för 2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018/§61

Dnr: 18/01201

Valärende - SKL Kommentus inköpscentral
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting är en upphandlande myndighet. Genom att
SKL utser mer än hälften av ledamöterna i SKL Kommentus inköpscentral stärks
inköpscentralens status som upphandlande myndighet enligt LOU.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 6
att utse fyra styrelseledamöter till styrelsen i SKL Kommentus Inköpscentral samt
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att utse Germund Persson SKL, Ragna Forslund SLL, Göran Bodén Sundsvalls
kommun samt Peter Söderström VGR till ledamöter i styrelsen för SKL
Kommentus Inköpscentral att gälla från årsstämman 2018 och till nästa
bolagsstämma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018/§62

Dnr: 18/00011

Sammanträdesplan 2019 för Sveriges Kommuner och
Landsting
Sammanfattning
Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och
Landsting år 2019.
Förslaget utgår från samma upplägg som under föregående år, det vill säga
partigrupper under onsdag eftermiddag/kväll, politikerinformation,
beredningar/AU torsdag samt styrelse fredag.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 7
att anta sammanträdesplan 2019 för SKL enligt alternativ 2:
Beredning

Styrelse

24 januari

25 januari

14 mars

15 mars

Valkongress 19 mars
Konstituerande styrelsemöte 20 mars
11 april

12 april

16 maj

17 maj

13 juni

14 juni

19 september

20 september

24 oktober

25 oktober

7 november

8 november
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Kongress 27-28 november
12 december

13 december

att styrelseseminarium äger rum under hösten 2019.
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2018/§63

Dnr: 18/00418

Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig
finansiering
Sammanfattning
Den här remissen är en fortsättning på Välfärdsutredningens förslag, som tidigare
remissbehandlats av styrelsen 2017-03-10 respektive 2017-09-08. Regeringen har
under januari 2018 lämnat tre lagrådsremisser baserat på välfärdsutredningen
betänkanden, tillstånd kopplat till ägar- och ledningsprövning, tillstånd kopplat till
vinstbegränsning, samt förenklade upphandlingsregler för välfärdstjänster.
Promemorian tar upp vissa frågor om förändringar av förslaget på
vinstbegränsningar, men inte själva förslaget huruvida ett vinsttak ska införas eller
inte. Det som tas upp i promemorian är dels en justering av vinstberäkningsmodellen med införande av en lägsta nivå som utgör ett garanterat utrymme för en
aktörs tillåtna rörelseresultat, oberoende av storleken på det operativa kapitalet, dels
mindre långtgående krav för vissa associationsformer som kännetecknar idéburna
organisationer. Dessa förslag syftar till att stärka förutsättningarna för små och
idéburna aktörer, i jämförelse till Välfärdsutredningens ursprungliga förslag.

Votering begärs och verkställs. De som bifaller arbetsutskottets förslag till
yttrande röstar JA och de som yrkar bifall till Alliansens (Moderaterna,
Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) förslag till yttrande röstar
NEJ. Voteringen utfaller med 11 st JA-röster och 10 st NEJ-röster.
Voteringsprotokoll, se bilaga 1.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 8
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att avge yttrande till Finansdepartementet över promemorian Vissa ändringar i
regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna lämnar
skriftlig reservation enligt bilaga 2.
Sverigedemokraterna lämnar muntlig reservation med hänvisning till
ovanstående skriftliga reservation.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018/§64

Dnr: 18/00522

Att främja gröna obligationer (SOU 2017:115)
Sammanfattning
Betänkandet handlar om att på vilket sätt marknaden för gröna obligationer kan
främjas. Gröna obligationer har i princip samma avkastning och risk som övriga
obligationer beroende på emittent. De gröna obligationerna används för
finansiering av miljömässiga investeringar och dessa följs upp och utvärderas.
Signalvärdet är stort och mötet mellan finansfunktion och miljöavdelning har varit
energigivande och lett till dynamiska effekter. Gröna obligationer kan vara en del av
finansieringen i omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen föreslår i ärende 9

Signature reference: d0ae2f30-9107-4817-af17-54e7a7e8e9b5

att avge yttrande till Finansdepartementet över betänkandet Att främja gröna
obligationer (SOU2017:115).
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2018/§65

Dnr: 18/00388

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny
modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101)
Sammanfattning
Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av reglerna för föräldraledighet
och föräldraförsäkring. Syftet har varit att identifiera problem och föreslå åtgärder
för att föräldraförsäkringen i högre grad än i dag ska bidra till jämställdhet på
arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även fortsatt bidra till goda
uppväxtvillkor för barn.
Utredningen har föreslagit en mer jämställd fördelning av föräldraledighet och
föräldrapenningförmåner samt analyserat förutsättningarna för och konsekvenserna
av att reservera ytterligare månader för vilka en förälder inte kan avstå rätt till
föräldrapenning till den andra föräldern, inklusive en fullständig uppdelning
av föräldrapenningen mellan föräldrarna.
Utredningen har även analyserat om åldersgränserna för rätten till föräldraledighet
är väl avvägda och om det finns behov av förändringar. Utredningen har
haft i uppdrag att identifiera och analysera hur föräldraförsäkringen
behöver moderniseras för att möta nya utmaningar på arbetsmarknaden
och i familjelivet.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 10
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att avge yttrande till Socialdepartementet av betänkandet Jämställt föräldraskap och
goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU
2017:101).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018/§66

Dnr: 18/00491

Reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU
2017:114)
Sammanfattning
Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om styrning av offentlig sektors
digitaliseringsarbete och utveckling av förvaltningsgemensamma digitala funktioner.
Utredningens mål för vad som ska uppnås med offentlig sektors digitalisering
välkomnas av förbundet och SKL ställer sig bakom en nationell strategi för
digitalisering av den offentliga förvaltningen men påtalar samtidigt vikten av en
fortsatt och fördjupad samverkan mellan stat, kommuner och landsting/regioner.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 11
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att avge yttrande till Finansdepartementet över betänkandet Reboot - omstart för
den digitala förvaltningen (SOU 2017:114).
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2018/§67

Dnr: 18/00905

HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet
Sammanfattning
Vaccination mot human papillomvirus (HPV) erbjuds idag endast till flickor inom
det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Infektioner med HPV
anses vara den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen. Infektionen ger sällan
symtom och läker oftast ut spontant, men den blir ibland kronisk och kan då leda
till ett antal kliniska utfall såsom kondylom och cancer. Över 200 typer av HPV har
identifierats och numrerats, varav 13 typer kan orsaka cancer.
Bland de cancerformer som drabbar såväl män som kvinnor, är svalgcancer en av
dem som ökar snabbast i Sverige, med cirka 5 procent per år. Det är nu den näst
vanligaste cancerformen i huvud- och halsregionen med drygt 380 nya fall år 2015
varav cirka 70 procent var män. Det uppskattas att drygt 75 procent av
svalgcancerfallen är HPV-relaterade i Sverige, vilket motsvarar runt 85 nya fall
årligen bland kvinnor och runt 200 bland män.
I Folkhälsomyndighetens beräkningar bedömer de att den samlade budgetpåverkan
blir omkring 20 mnkr årligen, var av 12 mnkr för vaccin och 8 mnkr till elevhälsans
medicinska insatser.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 12
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att avge yttrande över remissen ”HPV-vaccination av pojkar i det nationella
vaccinationsprogrammet” till socialdepartementet.

Justerandes signatur
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Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2018/§68

Dnr: 18/00781

Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården
och den rättspsykiatriska vården
Sammanfattning
I rapporten föreslår Socialstyrelsen författningsförslag om vårdgivares möjlighet att
besluta om allmän kontroll av försändelser, vid samtliga säkerhetsnivåer, och allmän
inpasseringskontroll vid säkerhetsnivå 3 inom den rättspsykiatriska vården.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 13
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att avge yttrande till socialdepartementet över Socialstyrelsens rapport Otillåten
egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska
vården.
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Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2018/§69

Dnr: 18/00529

För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i
psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)
Sammanfattning
Syftet med utredningen är att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och
rättssäkerheten för de barn som tvångsvårdas samt bidra till kvalitetsutveckling
inom hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på tvångsvården. Utgångspunkten
för utredaren har varit att utifrån ett barnperspektiv lägga fram förslag som syftar till
att minska användningen av tvångsåtgärder utan att för den skull försämra
förutsättningarna för den psykiatriska vården att bereda barn nödvändig vård.
Förslagen bedöms ge upphov till ökade kostnader för landstingen vilket kräver
kompensation i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 14
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att avge yttrande enligt bilaga 1a till Socialdepartementet över betänkandet För
barnets bästa – utredningen om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk
tvångsvård (SOU 2017:111).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17 (30)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-20
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2018/§70

Dnr: 18/00676

Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i
skyddat boende (SOU 2017:112)
Sammanfattning
Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om barnrättsperspektiv för barn i skyddat
boende och lämnar olika förslag som tydliggör och stärker barns rättsliga ställning i
dessa boenden. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom utredningens
förslag att reglera insatsen skyddat boende i socialtjänstlagen men avstyrker vissa
andra delar.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 15
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att avge yttrande till socialdepartementet över betänkandet Ett fönster av
möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-20
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2018/§71

Dnr: 18/00757

Alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113)
Sammanfattning
Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om hur framför allt barn och unga på ett
bättre sätt än i dag kan skyddas från marknadsföring av alkohol via digitala medier.
Utredningen föreslår att kommersiella annonser på sociala medier inte får användas.
Alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med
alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel omfattas
också av förslaget.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 16
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att avge yttrande till socialdepartementet över betänkandet Alkoholreklam i sociala
medier m.m. (SOU 2017:113).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-20
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2018/§72

Dnr: 18/00665

Nystart för byggstandardisering genom stärkt samverkan (SOU
2017:106)
Sammanfattning
Det här är det första delbetänkandet från kommittén för modernare byggregler och
handlar enligt direktivet om att se över dagens svenska standardiseringssystem inom
byggandet.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 17
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att avge yttrande till Näringsdepartementet över betänkandet Nystart för
byggstandardisering genom stärkt samverkan (SOU 2017:106).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-20
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2018/§73

Dnr: 18/01343

Byggregler - förslag till ändring i Boverkets byggregler
Sammanfattning
Energikraven skärps i förslaget jämfört med dagens regler för både större småhus,
flerbostadshus och lokaler. Justeringar görs i viktningen mellan el, fjärrvärme,
fjärrkyla, biobränsle, gas och olja.
SKL har tidigare yttrat sig i frågan. Förslaget är att förbundet avvisar Boverkets
förslag till primärenergifaktorer (viktning) för el, fjärrvärme och fjärrkyla.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 18
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att avge yttrande till Boverket över remissen om förslag till ändring i Boverkets
byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-20
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2018/§74

Dnr: 18/01412

En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik
Sammanfattning
Promemorian tar i huvudsak upp att inriktningen bör ändras från en tidsbaserad till
en avståndsbaserad beskattning för tung lastbilstrafik. Vägslitageskatten bör omfatta
vägkategorierna europavägar, övriga riksvägar och primära länsvägar. Dock bör de
delar av detta vägnät som har en alltför låg trafikintensitet avseende tung trafik
undantas från beskattning. Vidare bör vissa tillägg till vägnätet göras för att undvika
att den tunga trafiken annars leds om till vägar med sämre bärighet. Skatten bör
differentieras geografiskt dels utifrån tätorts- och landsbygdskörning, dels utifrån
områden där det finns respektive saknas alternativ till vägtransporter.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig positiv till promemorians förslag på ny
inriktning för beskattning av ung lastbilstrafik.

Votering begärs och verkställs. De som bifaller arbetsutskottets förslag till
yttrande röstar JA och de som yrkar bifall till Alliansens (Moderaterna,
Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) förslag till yttrande röstar
NEJ. Voteringen utfaller med 11 st JA-röster och 10 st NEJ-röster.
Voteringsprotokoll, se bilaga 3.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 19
att avge yttrande till Finansdepartementet över promemorian ”En ny inriktning för
beskattning av tung lastbilstrafik”.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna lämnar
skriftlig reservation enligt bilaga 4.
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Sverigedemokraterna lämnar muntlig reservation med hänvisning till
ovanstående skriftliga reservation.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-20
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2018/§75

Dnr: 18/00667

Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälsooch sjukvård
Sammanfattning
Betänkandet tar i huvudsak upp vissa förtydliganden i den befintliga
etikprövningslagen som syftar till att klargöra lagens tillämpningsområde.
Förändringar avseende straffansvar föreslås med en höjning av straff vid uppsåtligt
brott mot lagen från två till fem års fängelse, och med preskriptionstid förlängd från
två till fem år. Utredningen föreslår också ett förtydligande och utvidgning av
Centrala etikprövningsnämndens tillsynsansvar. Ett obligatoriskt inslag om
etikprövningslagen föreslås för all forskarutbildning, reglerat genom en ändring i
högskoleförordningen.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom förslagen, som gäller ändringar
av högskoleförordningen och förtydligandet av vissa begrepp i etikprövningslagen.
SKL tillstyrker också förlängd strafflängd vid uppsåtliga brott mot
etikprövningslagen och förslagen om längre preskriptionstid, men anser att
förslagen gällande straffansvar behöver tydliggöras. Förbundet avstyrker förslagen
gällande ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och ändringar av Centrala
etikprövningsnämndens tillsynsansvar.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 20

Signature reference: d0ae2f30-9107-4817-af17-54e7a7e8e9b5

att avge yttrande, med beslutade ändringar, till Utbildningsdepartementet över
betänkandet Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälso- och
sjukvård (SOU 2017:104).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-20
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2018/§76

Dnr: 18/01341

Förordning för Eko-bonussystem gällande sjötransporter
Sammanfattning
Remissen tar upp förslag till förordning för att reglera bidraget på 50 miljoner per år
i tre år för Eko-bonussystemet. Stödet ska täcka delar av driftkostnader samt inköp
av utrustning för omlastning och att stöd får ges för nya sjötransporter eller
förbättringar av befintliga sjöfartstransporter som möjliggör att vägtransporter
ersätts med sjötransporter.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom utredningens förslag till
förordning om reglering av Eko-bonussystem för kust- och inlandssjöfart.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 21
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att avge yttrande till Regeringen över föreslagen förordning för Eko-bonussystem
gällande sjöfart.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-20
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2018/§77

Dnr: 18/00927

SKL:s ståndpunkt om nordiskt kulturpolitiskt samarbete med
anledning av nordiskt kulturpolitiskt toppmöte 8-9 maj
Sammanfattning
Syftet med det nordiska toppmötet är bland annat att formulera lokala och regionala
inspel till det Nordiska kulturpolitiska samarbetet samt att utbyta erfarenheter och
kunskap kring flernivåstyrning och samspel inom kulturpolitiken i Norden.
SKL:s ståndpunkter inför det kulturpolitiska toppmötet behandlar vikten av att de
nordiska aktörerna har en god kunskap om lokala och regionala kulturpolitiska
prioriteringar, att samverkan och dialog kommer till stånd för att utveckla det
nordiska kultursamarbetet samt att strategiska kontakter och samarbeten mellan de
nordiska aktörerna och lokala och regionala företrädare utvecklas. Det finns även
anledning att överväga hur det inomnordiska samarbetet mellan kommuner och
regioner kan stärkas ekonomiskt.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 22
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att ställa sig bakom förslaget om ståndpunkter för nordiskt kulturpolitiskt
samarbete.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-20
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2018/§78

Dnr: 18/00001

Anmälningar för kännedom 2018-04-20
Anmälningar för kännedom den 20 april 2018.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 23

Signature reference: d0ae2f30-9107-4817-af17-54e7a7e8e9b5

att lägga anmälningar för kännedom, punkterna 1-4, till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-20
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2018/§79

Dnr: 15/1053

Avsägelse från Jörgen Edsvik (S) som ledamot i FoU-fonden
för fastighetsfrågor samt fyllnadsval
Sammanfattning
Jörgen Edsvik (S), Gävle kommun, har inkommit med en avsägelse som ledamot i
FoU-fonden för fastighetsfrågor.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 24
att godkänna avsägelse från Jörgen Edsvik (S), Gävle kommun, gällande platsen
som ledamot i FoU-fonden för fastighetsfrågor.
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att utse Katarina Hansson (S), Kumla kommun, som ny ledamot i FoU-fonden för
fastighetsfrågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

27 (30)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-20
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2018/§80

Dnr: 15/1047

Val av ny ledamot i svenska delegationen i Europarådet
(CLRAE) efter Inger Linge (M)
Sammanfattning
Inger Linge (M), Ekerö kommun, har avsagt sig sina lokala uppdrag och därmed
upphör hennes mandat som ledamot och därför behöver styrelsen fatta beslut om
fyllnadsval efter Inger Linge.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 25
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att till ledamot i CLRAE-delegationen nominera Jelena Drenjanin (M), Huddinge
kommun, som föreslås ersätta Inger Linge (M), Ekerö kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

28 (30)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-20
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2018/§81

Vd informerar
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Ingen information.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-20
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2018/§82

Dnr: 18/01732

Avrapportering om satsningen på män och jämställdhet
Sammanfattning
Magnus Jacobsson från avdelningen för vård och omsorg rapporterar om
satsningen på män och jämställdhet.
Jämställdhetsarbetet har sin grund i kvinnors kamp för att få samma rättigheter och
möjligheter som män. Nu behöver fler pojkar och män bli delaktiga i arbetet med
att utmana de föreställningar om manlighet som är ett hinder för jämställdheten.
Detta är bakgrunden till den satsning på män och jämställdhet som SKL drev med
stöd av regeringen under 2016 och 2017. Under våren sprids filmer, skrifter och
annat material under samlingsnamnet Normreform till utvalda målgrupper hos
SKL:s medlemmar: politiker, chefer och nyckelpersoner med ansvar för
verksamhetsutveckling.
Huvudbudskapet i materialet är att förändrade mansnormer kan ge stora vinster för
kvinnor, män och samhället i stort. Det bidrar till ökad trygghet, förbättrad hälsa,
mer jämställda relationer, minskat våld och kan höja kvaliteten inom skola, vård och
omsorg. Lyckas vi sudda ut skiljelinjerna mellan traditionellt manliga och kvinnliga
yrken breddas rekryteringsbasen till välfärdsyrkena.
Materialet omfattar fyra fokusområden: jämställd skola, jämställt föräldraskap,
våldsförebyggande arbete och psykisk hälsa. Ansatsen har varit att lyfta fram möjliga
strategier för förändring och att sprida lärande exempel från verksamheter som
arbetar med män, manlighetsnormer och jämställdhet.
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Under året sprids materialet vidare, bland annat genom andra pågående
utvecklingsarbeten på SKL.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VOTERINGSLISTA

Bilaga 1
2018/§63

Förbundsstyrelsen
Sammanträde 2018-04-20

Ledamöter

Ja

Anders Henriksson (S)

X

Boel Godner (S)

X

Peter Roslund (S)

X

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

X

Johan Nyhus (S)

X

Jan Valeskog (S)

X

Karin Thomasson (MP)

X

Birgitta Losman (MP)

Daniel Helldén (MP)

Nej

X

Anna Hövenmark (V)

X

Anders Knape (M)

X

Elisabeth Unell (M)

X

Suzanne Frank (M)

X

Anders Ågren (M)

X

Irene Svenonius (M)

X

Carola Gunnarsson (C)

X

Eva Nypelius (C)

X
Lina Nordquist (L)

X

Monica Selin (KD)

X

Michael Rosenberg (SD)

X

Lena Micko (S)

Tjänstgör som ordförande

Avstår

X

Emil Broberg (V)

Helene Odenjung (L)
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Tjänstgörande ers.

X

Ersättare
Henrik Fritzon (S)

Elin Norén (S)

Jonas Ransgård (M)

Peter Olofsson (S)

Erika Ullberg (S)

Marith Hesse (M)

Anna Fransson (S)

Daniel Helldén (MP) TJG

Carl-Johan Sonesson (M)

Ulf Olsson (S)

Ida Legnemark (V)

Mats Gerdau (M)

Peter Lindroth (S)

Peter Danielsson (M)

Gustav Hemming (C)

Helen Eliasson (S)

Inger KällgrenSawela (M)

Lina Nordquist (L) TJG

Bertil Kinnunen (S)

Stefan Svensson (M)

Jenny Nordahl (SD)

RESERVATION

Bilaga 2

Styrelsen
2018-04-20

Reservation från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna
Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för nedanstående yttrande över
remissen Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig
finansiering.
Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig
finansiering
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konstaterar att de författningsförändringar
som nu föreslås (Skollagen, LSS och SoL), i förhållande till regeringens förslag i
lagrådsremissen, är en följd av det tunga remissinstanser tidigare påpekat, förslagen i
”Ordning och reda i välfärden” slår osedvanligt hårt mot mindre och idéburna aktörer
inom välfärden.
SKL konstaterar att en god kvalitét med möjlighet till långsiktig, och därmed för
brukarna, trygg utveckling uppnås genom kvalitetskrav och konsekvent uppföljning.
Det uppnås varken i ursprungsförslaget eller nu aktuellt följdförslag.
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Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter
SKL konstaterar att om regeringen är seriös i det uppsåt den vill signalera genom nu
lagda förslag så drar den tillbaka huvudförslaget, det vill säga ”Reepalu-utredningen” i
sin helhet med förslaget om förbud mot vinster.
SKL konstaterar att nu lagda förslag inte innebär en faktisk förändring mot
huvudförslaget. De två främsta skälen till varför ett välfärdsföretag behöver en
ekonomisk buffert är att kunna garantera medborgarna god service över tid, och att
vara en god och trygg arbetsgivare. Kopplingen till prisbasbelopp innebär inte det
förslaget vill ge sken av, endast cirka en procent av brukare och personal finns i
företag som med den föreslagna modellen skulle klara en acceptabel rörelsemarginal
på över två procent.
SKL har tidigare påpekat att förslaget slår hårt mot kvinnliga företagare.
Välfärdssektorn är den del av näringslivet där fler kvinnor än män är företagare,
merparten är småföretagare.
SKL har tidigare konstaterat att huvudförslaget sannolikt strider mot regeringsformen,
Europakonventionen och EU-rätten. Det nu aktuella förslaget saknar helt EU-rättslig
analys. De upphandlande myndigheterna ska följa lagen om offentlig upphandling
som är en implementering av upphandlingsdirektivet. Vinstbegränsningen innebär i

2018-04-20

RESERVATION

praktiken en begränsning av leverantörers rätt att delta i upphandlingsförfaranden. Det
kommer sannolikt inte hålla vid prövning i domstol. Direktivet är mycket specifikt
vad gäller tilldelande av kontrakt av ”sociala tjänster”.
Det är heller inte möjligt för en medlemsstat i EU att diskriminera vissa juridiska
personer vid ansökan om att ta emot offentliga medel, exempelvis inom skolan där
ersättningssystemet bygger på så kallad ”skolpeng”.
De nu aktuella tillståndspliktiga verksamheterna måste ligga i en separat juridisk
person. Det innebär att alternativa utförare inom hemtjänsten inte kommer att kunna
utföra viktiga uppdrag hen i dag har, bland annat att dela ut medicin till sina brukare.
Det finns inget formulerat kring delegationsrätt, det vill säga att hemtjänstföretaget,
som ska omfattas av vinstförbud, kan utföra hemsjukvård, som inte omfattas av
vinstförbudet. Det innebär ytterligare en uppgift som kommunerna behöver ha
beredskap inför utöver att ta över ansvaret för de elever och äldre vars skolor och
äldreomsorg riskerar att slås ut av ”Reepalu-utredningens” förslag.
Utredarens förslag riskerar samhällsekonomin. Det kommer inte vara möjligt för
landets kommuner att ta över barnomsorg, grund- och gymnasieskolor, hemtjänst och
äldreboenden utan att det uppstår övergångar med sämre service och kvalité. Vi står
därtill inför stora utmaningar som är kopplade till befolkningsutveckling och
medborgarnas ökade krav på omfattning och innehåll i välfärdstjänsterna.
Sju av tio välfärdsföretag har i dag svårt att rekrytera personal. Det ska ses mot
bakgrund av att välfärdssektorn behöver 200 000 nya medarbetare fram till 2026. Det
här är inte förslag som stärker välfärdssektorns primära uppdrag, att ge en god kvalité
och service till barn, elever och äldre i det som SKL har slagit fast är ”Sveriges
viktigaste jobb”.
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Sveriges Kommuner och Landsting

2 (2)

VOTERINGSLISTA

Bilaga 3
2018/§74

Förbundsstyrelsen
Sammanträde 2018-04-20

Ledamöter

Ja

Anders Henriksson (S)

X

Boel Godner (S)

X

Peter Roslund (S)

X

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

X

Johan Nyhus (S)

X

Jan Valeskog (S)

X

Karin Thomasson (MP)

X

Birgitta Losman (MP)

Daniel Helldén (MP)

Nej

X

Anna Hövenmark (V)

X

Anders Knape (M)

X

Elisabeth Unell (M)

X

Suzanne Frank (M)

X

Anders Ågren (M)

X

Irene Svenonius (M)

X

Carola Gunnarsson (C)

X

Eva Nypelius (C)

X
Lina Nordquist (L)

X

Monica Selin (KD)

X

Michael Rosenberg (SD)

X

Lena Micko (S)

Tjänstgör som ordförande

Avstår

X

Emil Broberg (V)

Helene Odenjung (L)
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Tjänstgörande ers.

X

Ersättare
Henrik Fritzon (S)

Elin Norén (S)

Jonas Ransgård (M)

Peter Olofsson (S)

Erika Ullberg (S)

Marith Hesse (M)

Anna Fransson (S)

Daniel Helldén (MP) TJG

Carl-Johan Sonesson (M)

Ulf Olsson (S)

Ida Legnemark (V)

Mats Gerdau (M)

Peter Lindroth (S)

Peter Danielsson (M)

Gustav Hemming (C)

Helen Eliasson (S)

Inger KällgrenSawela (M)

Lina Nordquist (L) TJG

Bertil Kinnunen (S)

Stefan Svensson (M)

Jenny Nordahl (SD)

RESERVATION

Bilaga 4

Styrelsen
2018-04-20

Ärende: 18/01412

Reservation från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna

En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik
Undertecknade reserverar sig till förmån för en ny text i den inledande texten i
sammanfattningen av yttrandet:
Nuvarande lydelse:
SKL ser positivt på den nya inriktningen som stödjer principen ”förorenaren betalar”,
detta då klimatet är en våra viktigaste framtidsfrågor.
Reservation till förmån för följande lydelse:

Signature reference: d0ae2f30-9107-4817-af17-54e7a7e8e9b5

SKL stödjer principen ”förorenaren betalar” eftersom klimatet är en av våra viktigaste
framtidsfrågor. Vi behöver en utveckling där tunga fordon uppmuntras till snålare
körsätt och nya bränslen med lägre utsläpp. SKL avstyrker förslaget till en mer
avståndsbaserad vägslitageavgift. Det riskerar att slå undan benen för flera näringar
som är beroende av tunga transporter på långa avstånd.

Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och
utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Signed by: KARIN SÄRNÅ
Date: 2018-05-25 12:39:49
BankID refno: 89a086f3-6c72-4027-b875-7f65585384a7

Signature reference: d0ae2f30-9107-4817-af17-54e7a7e8e9b5

Handläggare Styrelsesekretariatet: Karin Särnå

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: EVA-LENA MICKO
Date: 2018-05-25 12:01:02
BankID refno: 72b53d59-7a30-4dab-b0eb-9ffcec4f1879

ordförande: Lena Micko

