INBJUDAN
2017-03-09

Styrelsens ledamöter och ersättare
Beredningarnas ledamöter och ersättare
Svenska delegationen i Regionkommittén

Politikerinformation torsdagen den 9 mars 2017
Välkomna till information för samtliga förtroendevalda i SKL:s styrelse och
beredningar i samband med beredningsdagen den 9 mars 2017.
Beredningsdagen inleds med partigruppsmöten i förbundets lokaler, Hornsgatan 20,
Stockholm, enligt program och tidpunkt som varje partigrupp själv lägger fast.

Politikerinformationen äger rum
kl. 10.30 – 12.00 den 9 mars 2017
Lokal: Hotell Hilton, Slussen, Stockholm
Denna gång medverkar:
Vad jag skulle göra om jag vore sjukvårdspolitiker - 10 kl. 10:30-11:00
teser om svensk sjukvård
Thomas Berglund, VD Capio
Aktuella gemensamma sjukvårdsfrågor
Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och
idrottsminister

kl. 11:00-11:30

Kvalitetsuppföljning i hälso och sjukvården – Öppna
jämförelser/Vården i Siffror
Fredrik Westander, avdelningen för vård och omsorg,
SKL

kl. 11:30 – 12:00

Välkomna!
Sveriges Kommuner och Landsting
Styrelsesekretariatet

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

Kallelse/föredragningslista
2017-03-09
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 9 mars 2017, kl. 13:45 – 16.50
Plats: Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm
Ordförande: Lena Micko
Sekreterare: Katarina Wästlund
SKL företag kl. 12.30–13.45
Tillträdande VD, Vesna Jovic, är på plats under arbetsutskottets sammanträde som åhörare
Föredragningslista
Ärenden

Noteringar

Ärenden för överläggning
1.

Arbetsutskottets egna överläggningar (inga handlingar)
17/00039

13.45 – 14-00

PAUS 14.00 – 14.10
Ärenden för beredning inför styrelsen denna
månad
2.

SKL:s agenda för integration
16/05875
Kommentar: Kansliet har under 2016 haft ett
kansliövergripande uppdrag att genomföra en långsiktig
analys av asyl- och flyktingmottagandets konsekvenser
för kommuner, landsting och regioner samt ta fram ett
förslag till utvecklat och samlat åtgärdsprogram som
ska ersätta SKL:s ställningstaganden i 35punktsprogrammet och Behov av akuta
regelförändringar i flyktingsituationen.
Ett utkast till rapport med underlag för ett nytt
program togs fram till december 2016. Utkastet
innehöll både analyser och tänkbara åtgärdsförslag
inom de olika verksamheter som berörs.

Agneta Rönn
Karin Perols
14.10 – 14.25
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Med rapportutkastet som grund har det nu tagits fram
ett förslag till åtgärdsprogram, ”SKL:s agenda för
integration”. Programmet innehåller 65 punkter med
åtgärdsförslag till staten och pekar också ut ett antal
utvecklingsområden för kommuner, landsting och
regioner. Även SKL:s roll att på olika sätt stödja
medlemmarnas arbete lyfts fram. Förslag och
utvecklingsområden lämnas inom områdena
Mottagande och bosättning, Etablering, Integration,
Barn och unga, Hälsa, Ersättningssystem samt
Forskning och utveckling.
3.

En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU
2016:82)
16/07479

Lena Dalman
14.25 – 14.30

Kommentar: Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om
reformering av reglerna om företagsbot från
utgångspunkten att Sverige ska uppfylla sina
internationella åtaganden. I betänkandet föreslås också
att kommuner och landsting ska kunna åläggas
företagsbot i verksamheter som är att jämställa med
näringsverksamhet.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom
utredningens förslag frånsett att företagsbot ska kunna
åläggas även vid myndighetsutövning. Förbundet
föreslås också förorda en högre gräns för när ett
företag blir att betrakta som ett ”större företag” med
följd att s.k. förhöjd företagsbot kan åläggas.
4.

Sammanträdesplan 2018 för Sveriges Kommuner och
Landsting
17/00034
Kommentar: Kansliet har tagit fram förslag till
sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och
Landsting år 2018. Kansliet har stämt av med
partigrupperna, SKL:s ledningsgrupp, kontaktpersoner
för Regionkommittén och CLRAE samt beaktat nu
kända aktiviteter, lovdagar och helgdagar.

Karin Särnå
14.30 – 14.35
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Ägarrepresentant vid SKL Kapitalförvaltning AB:s
bolagsstämma
17/00930

Mianette Lundqvist
14.30 – 14.35

Kommentar: SKL Kapitalförvaltning AB har inkommit
med kallelse till ordinarie årsstämma för bolaget den 6
april 2017. Till årsstämman ska SKL utse en
ägarrepresentant. Lena Micko (S) utsågs till
ägarrepresentant inför 2016 års bolagsstämma.
6.

Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige (Ds Emilia Danielsson
2016:43)
14.35 – 14.40
16/07418
Kommentar: Förslag till en ny lag om vissa befogenheter
och ersättning till kommuner vid evakuering till Sverige
som sker som en direkt följd av en konsulär
katastrofinsats enligt lagen (2010:813) om konsulära
katastrofinsatser. Syftet med lagen är att underlätta för
mottagande kommuner att vid en framtida nationell
massevakuering bistå evakuerade med stöd och hjälp
enligt socialtjänstlagen när de anländer till Sverige.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom att
kommunernas ansvar i samband med en nationell
evakuering till Sverige förtydligas och att möjligheterna
att lämna bistånd utan individuell bedömning utökas.
Förbundet ställer sig även bakom att kommunerna i
enlighet med förslaget ska kunna ansöka om ersättning
av staten för skäliga kostnader som är hänförliga till
stöd och hjälp som de evakuerade fått. Förbundet
avstyrker promemorians förslag att kostnaderna i
efterhand ska fördelas på alla kommuner.

7.

Årsredovisning för Sveriges Kommuner och Landsting
2016
17/01093
Kommentar: Årsredovisning 2016 för Sveriges
Kommuner och Landsting inklusive
koncernredovisning för moderföreningen och samtliga
dotterbolag. Årsredovisningen ska skrivas under av VD
och samtliga styrelseledamöter.

Marcus Norberg
14.40 – 14.45
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Uppföljningsrapport 2016:III för Sveriges Kommuner
och Landsting
17/01095

Teresa Hansson
14.40 – 14.45

Kommentar: Ärendet behandlar förbundets
uppföljningsrapport III för 2016. Ärendet innehåller en
sammanfattning av utfallet av arbetet med årets
prioriteringar samt en genomgång av förbundets
ekonomi, personalstatistik, dotterbolagens ekonomi
och finansförvaltning.
Ärenden för beredning i styrelsen nästa månad
9.

Begäran om översyn av reglerna om överförmyndare,
gode män och förvaltare
17/01225

Eva von Schéele
14.45 – 14.50

Kommentar: Frågan om önskvärda förändringar när det
gäller reglerna om överförmyndare, gode män och
förvaltare har diskuterats under en längre tid och varit
föremål för stor uppmärksamhet i media. Frågan har
behandlats på SKL:s kongress, som beslutade att SKL
ska verka för att lagstiftningen om överförmyndare och
gode män moderniseras (inriktningsmål 75).
SKL har 2015-10-23 gjort en framställan till
Justitiedepartementet om översyn av systemet med
gode män för ensamkommande barn, se bilaga 2. Något
initiativ till förändring av de reglerna har inte tagits från
regeringskansliets sida. Ytterligare erfarenheter av
nuvarande regelverk har gjorts sedan dess. Kansliets
förslag är att förbundet gör en ny framställan till
Justitiedepartementet om översyn av lagstiftningen om
överförmyndare, gode män och förvaltare. Framställan
bör avse både reglerna i föräldrabalken och i lagen om
god män för ensamkommande barn.
Ärenden för beslut i arbetsutskottet
10.

Förslag på datum för fördjupade sammanträden med
arbetsutskottet och landstingsledningsseminarium 2018
17/00034
Kommentar: Förslag på datum för fördjupade
sammanträden med arbetsutskottet och
landstingsledningsseminarium 2018 har tagits fram.

Karin Särnå
14.50 – 14.55
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Förslaget har tagit hänsyn till föreslagna datum för
beredningar och styrelsen 2018 samt att kansliet har
stämt av ledningsgrupp och partigrupperna angående
andra kända aktiviteter för 2018.
11.

Beredningen för socialpolitik och individomsorgs
studieresa till Skottland 4-6 april 2017
17/00617

Elisabeth Melin
14.50 – 14.55

Kommentar: Beredningen för socialpolitik och
individomsorg har beslutat att genomföra en studieresa
4-6 april 2017. Skottland har under senare år väckt
internationellt intresse för sitt innovativa sätt att arbeta
över sektorsgränser för barn och ungas bästa.
Beredningen kommer under besöket träffa chefer för
olika verksamheter samt en politiker från regeringen i
Skottland. Möjlighet ges att göra studiebesök i olika
verksamheter.
Ärenden för överläggning och information
12.

13.

Inför besök: 112-utredningen
(se handlingar ärende 13)
Besök: 112-utredningen
17/00040
Erna Zelmin-Ekehem, utredare
Hanna André, huvudsekr
Anna Svedjevik, sekr
Kommentar: En särskild utredare ska analysera och
föreslå hur en nationell alarmeringsfunktion ska kunna
inrättas för att samhällets alarmeringstjänst ska kunna
samordnas på ett bättre sätt. Utredaren ska ur ett
effektivitets- och kvalitetsperspektiv analysera vilken
organisationsform, dvs. en myndighet eller ett bolag,
som ska förordas för en sådan funktion. Utredaren ska
dock oberoende av vilken organisationsform som
förordas för uppgiften, analysera och utarbeta
fullständiga förslag till hur dels en statlig
förvaltningsmyndighet, dels ett bolag, kan inrättas för
att kunna ansvara för den nationella
alarmeringsfunktionen.

Max Ekberg
Ann-Sofie Eriksson
14.55 – 15.10
15.10 – 15.40
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Ärenden för beredning i styrelsen denna månad
forts
14.

Välfärdsberedningens delbetänkande Ordning och reda
i välfärden (SOU 2016:78)

Lena Svensson
15.40 – 15.55

Kommentar: Utredningen har haft i uppdrag att föreslå
ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat
utförda välfärdstjänster.
Sista svarsdag: 24 februari 2017 (anstånd har beviljats till 10
mars)

Ärenden för beslut i arbetsutskottet forts
15.

Tillägg till avtal med Sida om genomförande av ULEAD (Ukraina)
17/01039

Gabriel Werner
15.55 – 16.00

Kommentar: SKL ingick avtal med Sida den 6 oktober
2016 om genomförande av projektet ”U-LEAD,
Ukrainian Local Empowerment, Accountability and
Development Component 2: Administrative Service
Centres, inception phase”. För att bolaget ska kunna
registrera sig som en projektgenomförare i Ukraina
kräver Ukrainas inrikesministerium att relationen
mellan SKL och SKL International förtydligas i en
bilaga till avtalet med Sida.
16.

Inkomna remisser 2017-03-09
17/00002

15.55 – 16.00

Ärenden för överläggning och information forts
17.

Avstämning avsiktsförklaringen/Färre sjukskrivna i
kommuner och landsting
16/05625

Caroline Olsson
Helén LundkvistNymansson
16.00 – 16.10

18.

Almedalen 2017 – seminarier och luncher/middagar

Monica Björklund
Aksnes
Peter Skyhag
16.10 – 16.20
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19.

SKL konferenser om välfärdens framtida utmaningar

Monica Björklund
Aksnes
Linda Tidekrans Möller
16.20 – 16.30

20.

Övriga frågor (inga handlingar)
17/00039

16.30 – 16.40

•

Datum för arbetsutskottets sammanträde i
Almedalen

•

BRF (Niclas Lindahl)

21.

VD informerar (inga handlingar)
17/00039

16.40 – 16.45

22.

Speciell information från delegation/beredning/kansli
(inga handlingar)
17/00039

16.45 – 16.50
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Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting kallas till
sammanträde
Tid: Fredag den 10 mars 2017, kl 10:00-11:30
Plats: Runda rummet, plan 12
Ordförande: Lena Micko
Sekreterare: Karin Särnå

Föredragningslista
Beredning

Notering

Arbetsutskottet

Beredning den 9 mars

Ärenden för beslut
1.

SKLs agenda för integration.
Dnr 16/05875

Föredragande:
Per-Arne Andersson
Agneta Rönn
Karin Perols

Kommentar: Kansliet har under 2016 haft ett
kansliövergripande uppdrag att genomföra en
långsiktig analys av asyl- och
flyktingmottagandets konsekvenser för
kommuner, landsting och regioner samt ta fram
ett förslag till utvecklat och samlat
åtgärdsprogram som ska ersätta SKL:s
ställningstaganden i 35-punktsprogrammet och
Behov av akuta regelförändringar i
flyktingsituationen.
2.

Mottagandet vid nationella evakueringar till
Sverige
Dnr 16/07418
Kommentar: I denna promemoria lämnas förslag
till en ny lag om vissa befogenheter och
ersättning till kommuner vid evakuering till
Sverige som sker som en direkt följd av en
konsulär katastrofinsats enligt lagen (2010:813)
om konsulära katastrofinsatser. Syftet med lagen
är att underlätta för mottagande kommuner att

Arbetsutskottet

Beredning den 9 mars
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vid en framtida nationell massevakuering bistå
evakuerade med stöd och hjälp enligt
socialtjänstlagen när de anländer till Sverige.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig
bakom promemorians förslag men avstyrker den
del som avser att kostnaderna i efterhand ska
fördelas på alla kommuner.
Sista svarsdag: 20 mars 2017
3.

Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)
Dnr 16/06790

Arbetsutskottet

Beredning den 9 mars

Arbetsutskottet

Beredning den 9 mars

Kommentar: Utredningen har haft i uppdrag att
föreslå ett nytt regelverk för offentlig
finansiering av privat utförda välfärdstjänster.
Sista svarsdag: 24 februari 2017 (anstånd har beviljats
till 10 mars)
4.

En översyn av lagstiftningen om företagsbot
(SOU 2016:82)
Dnr 16/07479
Kommentar: Betänkandet tar i huvudsak upp
frågan om reformering av reglerna om
företagsbot från utgångspunkten att Sverige ska
uppfylla sina internationella åtaganden. I
betänkandet föreslås också att kommuner och
landsting ska kunna åläggas företagsbot i
verksamheter som är att jämställa med
näringsverksamhet.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig
bakom utredningens förslag frånsett att
företagsbot ska kunna åläggas även vid
myndighetsutövning. Förbundet föreslås också
förorda en högre gräns för när ett företag blir att
betrakta som ett ”större företag” med följd att
s.k. förhöjd företagsbot kan åläggas.
Sista svarsdag: 31 mars 2017

5.

Uppdaterad Strategisk handlingsplan för
jämställdhetsintegrering (CEMR-Plan)
Dnr 17/00192

Arbetsutskottet

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
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Kommentar: Den europeiska deklarationen för
jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMRdeklarationen) är ett politiskt dokument och
därmed också ett politiskt instrument för att
arbeta med jämställdhet. Sveriges Kommuner
och Landsting har ställt sig bakom deklarationen
och uppmanar svenska kommuner, landsting
och regioner att underteckna deklarationen och
att arbeta för dess genomförande.
6.

Uppföljningsrapport 2016:III för Sveriges
Kommuner och Landsting
Dnr 17/01095

Arbetsutskottet

Beredning den 9 mars

7.

Årsredovisning 2016 för Sveriges Kommuner
och Landsting
Dnr 17/01093

Arbetsutskottet

Beredning den 9 mars

8.

Sammanträdesplan 2018 för Sveriges
Kommuner och Landsting
Dnr 17/00034

Arbetsutskottet

Beredning den 9 mars

9.

Ägarrepresentant vid SKL Kapitalförvaltning
AB:s bolagsstämma
Dnr 17/00930

Arbetsutskottet

Beredning den 9 mars

10.

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika
villkor (SOU 2016:66)
Dnr 16/06849

Beredningen för
utbildningsfrågor

Beredning den 9 mars

Kommentar: I betänkandet föreslås en rad
ändringar i dagens regler avseende
kommunernas bidrag till fristående skolor och
förskolor och att det införs krav på ekonomisk
redovisning på skolenhetsnivå. Vidare föreslås
några ändringar i bestämmelserna om vad som
ska beaktas då Skolinspektionen prövar
ansökningar om att starta fristående skolor.
Kansliets förslag är att förbundet tillstyrker vissa
av förslagen men avstyrker andra.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
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Sista svarsdag: 1 mars 2017 (anstånd beviljats till 10
mars)
11.

En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att
alla unga ska påbörja och fullfölja en
gymnasieutbildning (SOU 2016:77)
Dnr 16/06889

Beredningen för
utbildningsfrågor

Beredning den 9 mars

Beredningen för
tillväxt och regional
utveckling

Beredning den 9 mars

Beredningen för
tillväxt och regional
utveckling

Beredning den 9 mars

Kommentar: Betänkandet tar i huvudsak upp
åtgärder för att alla unga ska fullfölja en
gymnasieutbildning.
Kansliets förslag är att förbundet i stora delar
ställer sig bakom utredningens förslag.
Sista svarsdag: 1 mars 2017 (anstånd har beviljats till
10 mars)
12.

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)
Dnr 16/07116
Kommentar: Betänkandet tar i huvudsak upp
frågan om att en föreslagen skatt på
kommersiella flygresor införs. Syftet med
skatten är att flygets klimatpåverkan ska minska
för att bidra till att nå miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan.
I kansliets förslag till yttrande betonas att flygets
ökande klimatpåverkan måste brytas och att det
är positivt om flyget i högre utsträckning bär
sina egna klimatkostnader. Samtidigt poängteras
att det är viktigt att de regionala konsekvenserna
av en flygskatt beaktas och att regionala
undantag kan behövas för att motverka negativa
effekter.
Sista svarsdag: 1 mars 2017 (anstånd har beviljats till
10 mars)

13.

Taxi och samåkning - idag, i morgon och i
övermorgon (SOU 2016:86)
Dnr 16/07095
Kommentar: Betänkandet tar i huvudsak upp
frågan om nya regler på taxiområdet och

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
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förtydliganden för de regler som finns för
samåkning mellan privatpersoner.
Kansliets förslag är att förbundet anser att
utredningens angreppssätt är för smalt och att
utredningens förslag därmed inte i tillräcklig
utsträckning möter framtidens möjligheter och
utmaningar.
Sista svarsdag: 13 mars 2017
14.

Ny utbildningsorganisation för nyanlända unga
vuxna
Dnr: 17/00073

Beredningen för
tillväxt och regional
utveckling

Kommentar: SKL har arbetat fram ett förslag till
en ny utbildningsorganisation för nyanlända
personer mellan 18 och 29 år, som ska
möjliggöra för så många som möjligt att få en
svensk gymnasieutbildning med yrkesinriktning.
Utbildningen ska vara en del av
Arbetsförmedlingens etableringsprogram men
där kommun eller kommuner i samverkan
ansvarar för utbildningen som ska vara upp till 6
år, baserat på individens ursprungliga
utbildningsnivå samt yrkeserfarenhet. Vidare
ska svenskundervisning bedrivas inom ramen
för den nya utbildningsorganisationen.
Individerna får etableringsersättning under hela
studietiden, syftet är att även skapa ekonomiska
incitament som möjliggör att målgruppen slutför
utbildningen.
15.

Miljözoner för lätta fordon
Dnr 16/07135
Kommentar: Transportstyrelsen har haft i uppdrag
att utreda hur personbilar, lätta lastbilar och lätta
bussar ska kunna inkluderas i bestämmelserna
om miljözoner. Transportstyrelsen skulle även
utreda hur bestämmelserna kan premiera tysta
och emissionsfria fordon och hur efterlevnaden
kan säkerställas.
Kansliets ställer sig bakom utredningen förslag
att dagens bestämmelser om miljözoner

Beredningen för
samhällsbyggnad

Beredning den 9 mars

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
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kompletteras med två nya miljözoner.
Sista svarsdag: 15 mars 2017
16.

Åtgärder för minskad nedskräpning
Dnr 16/07144

Beredningen för
samhällsbyggnad

Beredning den 9 mars

Förhandlingsdelegationen

Beredning den 9 mars

Kommentar: Naturvårdsverket har fått i uppdrag
av regeringen att utvärdera nedskräpningsbotens
styreffekt för att minska nedskräpningen och vid
behov lämna förslag på nödvändiga förändringar
samt att utreda och föreslå hur det nationella
förebyggande arbetet mot nedskräpning kan
säkerställas.
Kansliets förslag är bland annat att SKL
tillstyrker förslaget om att inrätta en förordning
som ger möjlighet till statlig finansiering av
marin nedskräpning men att SKL anser att
konsekvensbedömningen för de förändringar
som nu har föreslagits i lagen om
gaturenhållning om skyltning har betydande
brister.
Sista svarsdag: 31 mars 2017
17.

Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland
annat förtroendeuppdrag och uttag av pension
Dnr 16/07447
Kommentar: Departementspromemorian tar i
huvudsak upp frågan om huruvida fullgörande
av förtroendeuppdrag som berättigar till ledighet
från anställning ska jämställas med tid med
förvärvsarbete. Det föreslås också att dagar med
förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till
ledighet från anställning ska tillgodoräknas vid
prövning av om en sökande som frånkänts
ersättning har arbetat 80 dagar och därmed på
nytt ska kunna beviljas ersättning. Vidare
föreslås att förtroendeuppdrag inte ska anses utgöra lämpligt arbete vid tillämpning av
bestämmelserna om varning och avstängning i
lagen om arbetslöshetsförsäkring.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
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bakom lagförslagen i promemorian.
Sista svarsdag: 24 mars 2017
18.

Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå - Beredningen för
en plattform
demokratifrågor
Dnr 17/00544

Beredning den 9 mars

Kommentar: Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har ingått en överenskommelse med
regeringen om att stärka arbetet med mänskliga
rättigheter i kommuner, landsting och regioner.
För att konkretisera vad mänskliga rättigheter
innebär i det lokala och regionala sammanhanget
har SKL tagit fram en plattform. Plattformen
har arbetats fram tillsammans med svenska och
internationella forskare, praktiker,
förtroendevalda och företrädare för det civila
samhället, och tanken är att plattformen ska
fungera som ett stöd när ledningen i politik och
förvaltning vill stärka det egna arbetet med
mänskliga rättigheter på den lokala och regionala
nivån.
19.

En inkluderande kulturskola på egen grund
(SOU 2016:69)
Dnr 16/06458
Kommentar: Betänkandet innehåller förslag på
nationella mål för kulturskolorna, regional
samordning, stimulansmedel, satsningar på
utbildning samt nationellt utvecklingscenter.
Kansliet föreslår att SKL ställer sig positiva till
gemensam kraftsamling och en nationell strategi
om samarbete för att stärka de kommunala
kulturskolorna. Vidare föreslås att förbundet
ställer sig bakom delar av utredningens förslag
som kan utgöra ett tydligt stöd till kommunerna,
men avstyrker andra med motiveringen att det i
utredarens förslag finns inslag som inte utgår
från de kommunala kulturskolornas perspektiv
och behov.
Sista svarsdag: 15 mars 2017

Beredningen för
kultur och
fritidsfrågor

Beredning den 9 mars

20.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Kallelse/föredragningslista
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En gränsöverskridande mediepolitik. För
upplysning, engagemang och ansvar (SOU
2016:80)
Dnr 16/07400

Beredningen för
kultur och
fritidsfrågor

Kommentar: Betänkandet redovisar en analys av
den svenska mediemarknaden, med tyngdvikt
lagd vid de medier som i hög utsträckning
producerar och levererar oberoende
nyhetsrapportering till medborgarna.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig
bakom att ersätta nuvarande presstöd med ett
mediestöd som inte enbart är knutet till tryckta
medier.
Sista svarsdag: 20 mars 2017
21.

Anmälningar för kännedom 2017-03-10
Dnr 17/00001

22.

Avsägelse från Gert-Inge Andersson (S) som
ersättare i Beredningen för samhällsbyggnad
Dnr 15/1029

23.

Avsägelse från Talla Alkurdi (S) som ledamot i
Norra Östersjöns vattendistrikt,
Vattendelegationerna samt fyllnadsval
Dnr 15/5183

24.

Nominering av representanter till referensgrupp
till utredningen om en samordnad
alarmeringstjänst
Dnr 17/00582

25.

Fyllnadsval till svenska delegationen i CLRAE
efter Christine Axelsson (S)
Dnr 17/01089
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26.

Avsägelse från Lena Malm (S) som ersättare i
Beredningen för internationella frågor samt
fyllnadsval
Dnr 15/1026

27.

Fyllnadsval för ersättarplatsen efter Patrik
Karlsson (S) i Beredningen för tillväxt och
regional utveckling
Dnr 15/1031

28.

Godkännande av överenskommelse – Samarbete Förhandlingsmellan SKL/Pacta och Svensk Scenkonst
delegationen
Dnr 16/01984

Beredning den 9 mars

Ärenden för överläggning och information
29.

VD informerar

30.

Information om lagrådsremissen om ny
kommunallag

31.

Information om förbundets priofrågor;

32.

•

Färre sjukskrivna (Anna Östbom)

•

Heltidsfrågan (Agneta Jöhnk)

Övriga frågor

Inga handlingar
Germund Persson
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Beredningen för internationella frågor

Sammanträde med beredningen för internationella
frågor
Tid:

Torsdagen den 9 mars 2017, kl. 12:30-14:10 (OBS annan
starttid!)

Plats:

Mallorca plan 12, Hornsgatan 20

Nr

Ärenden

Föredragande

Notering

Ärenden för beslut
1

Godkännande av föregående
mötesprotokoll

12:30

Ärenden för diskussion
2

Samberedning DB – bjud in nya
samordnare för våldsbejakande
extremism?

12:30 - 13:15

3

Maltas ordförandeskap i Europeiska
rådet våren 2017

Cecilia Björner,
13:20 - 14:00
Sveriges ambassadör
till Malta

4

Reseberättelse studieresa till Kenya

Gabriel Werner,
Internationella
sektionen

5

Integration, samarbete och resultat i Birgitta Sacrédeus,
fråga om hälso- och sjukvårdssystem ledamot i
Regionkommittén

13:50-14:00

6

Övriga frågor

14:10 - 14.20
Filippa och CFG

2017-03-03 10:37

13:30 – 13:50

Kallelse/föredragningslista
2017-02-21
Beredningen för demokratifrågor

Beredningen för demokratifrågor kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 9 mars 2017, kl. 12:30-15.15
Plats: Stora Hörsalen och Utsikten
Ordförande: Paul Lindvall
Sekreterare: Martin Lidhamn

Föredragningslista
Ärenden

Notering

Ärenden för information
1.

Nationella samordnaren mot våldsbejakande
extremism - samberedning med beredningen för
internationella frågor (OBS! Lokal: Stora
Hörsalen)

12.30-13.15
Anna Carlstedt

Kommentar: Den Nationella samordnaren mot
våldsbejakande extremism arbetar för att förbättra
samverkan mellan myndigheter, kommuner och
organisationer på nationell, regional och lokal nivå
för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism.
Ärenden för beredning inför styrelsen denna
månad
2.

Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå en plattform (OBS! Lokal: Stora Hörsalen)
Kommentar: SKL och regeringen genomför under
åren 2014–2017 en särskild satsning för att stärka
arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal
och regional nivå. MR-plattformen är ett
utvecklingsverktyg och en utgångspunkt för
policy- och verksamhetsutveckling.

13.15-13.30
Anna Lindström
Tyra Warfvinge
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Ärenden för information
3.

Yttrande om Medieutredningens slutbetänkande
En gränsöverskridande mediepolitik. För
upplysning, engagemang och ansvar (SOU
2016:80) – samberedning med beredningen för
kultur- och fritidsfrågor (OBS! Lokal: Stora
Hörsalen)

13.30-14.15
Anette Novak
Nils-Olof Zehtrin

Kommentar: Utredningen analyserar den svenska
mediemarknaden. Traditionella medier kämpar
med att försvara sitt värde, polarisering och
desinformation ökar, medborgare attraheras av
förenklade politiska budskap. Media som bevakar
demokratin och granskar makten har svårt att
finansiera denna uppgift. Behovet av statliga stöd
kommer att öka. SKL ställer sig bakom att ersätta
nuvarande presstöd med ett mediestöd som inte
enbart är knutet till tryckta medier. SKL
instämmer i utredarens slutsatser om behovet av
lokalt förankrad nyhetsrapportering och
välkomnar därför förslaget om ett produktionsstöd
för journalistisk verksamhet i områden som är
svagt bevakade eller obevakade.
Ärenden för beredning inför styrelsen nästa
månad
4.

Uppdatering av positionspapper Civilsamhället
som utvecklingskraft, demokratiaktör och
samverkanspartner
Kommentar: Positionspapperet utgör en
vidareutveckling av de ståndpunkter som antogs av
SKLs styrelse 2009. Papperet redovisar SKLs syn
på civilsamhället som utvecklingskraft,
demokratiaktör och samarbetspartner. Bl.a.
framförs att offentlig sektors samtliga nivåer har
ett gemensamt ansvar att värna civilsamhället som
en självständig kraft för demokratisk
samhällsutveckling. SKL ser mycket positivt på
framväxten av en mångfald samverkansmodeller
samt behovet av en nationell arena för möten och
lärande om samarbete och långsiktigt hållbara
relationer med civilsamhället.

14.30-14.45
Anna-Karin
Berglund

2 (3)

Beredningen för demokratifrågor

5.

Kallelse/föredragningslista
2017-02-21

Yttrande om Värna demokratin mot
våldsbejakande extremism - Nationell samordning
och kommunernas ansvar (SOU 2016:92)

14.45-15.10
Malin Svanberg

Kommentar: Betänkandet tar upp hur demokratin
kan stärkas för att motverka våldsbejakande
extremism genom att en rad myndigheters
förebyggande arbete och på så sätt öka kunskapen
om våldsbejakande extremism och att ta fram
metodstöd för att underlätta arbetet mot sådan
extremism. Vidare lyfts det konkreta arbetet på
lokal nivå fram med bl.a. kommunal samordnare,
lägesbild och handlingsplan samt länsvisa
samordnare i form av länsstyrelserna. SKL delar
problemformuleringen gällande att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism och att
det är viktigt att arbeta demokratistärkande,
motverka inträde samt underlätta utträde ur sådana
miljöer. SKL är dock oroade för att det sker en
förflyttning där allt fler detaljerade uppgifter inom
redan befintlig lagstiftning presenteras saknar
analys av hur uppföljning på detta kommer att ske
och presentation av ytterligare finansiering, vilket
för kommunerna kan bli en ny ökad börda.
Ärenden för information
6.

Arbetet med kongressuppdrag nr 3 SKL ska verka
för ökade möjligheter att pröva nya demokratiska
former på lokal nivå.
Kommentar: SKL ska verka för ökade möjligheter
att pröva nya demokratiska former på lokal nivå.
Beredningen ska vid sitt möte i mars utse
representanter till en arbetsgrupp.

15.10-15.15

Övriga frågor

Arbetsgruppen för kongressuppdraget ”nya demokratiska former på lokal nivå”
träffas efter avslutat sammanträde kl. 15.15–15.45.
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Revisionsdelegationen

Sammanträde med Revisionsdelegationen
Tid:

torsdagen den 9 mars 2017, kl. 12:45-15:45

Plats:

Cornelis, Hornsgatan 15

Nr

Ärenden

Föredragande

Ärenden för överläggning och information
1

Eventuell Brysselresa
Förutsättning och mötesarenor
Kommentar: Revisionsdelegationen
överväger att resa till Bryssel för
ytterligare kunskapsinhämtning.

2

Revisorsnämnden – inbjudan
Kommentar: Revisorsnämnden har
bjudit in Cecilia med flera för en
debatt om revision.

3

Faktabas revision – resultat
Kommentar: SKL gör varje
mandatperiod en enkät med ett stort
antal frågor till samtliga
kommunala revisionsgrupper.

4

God revisionssed 2018
Gruppdiskussioner
Kommentar: Inför revideringen av
God revisionssed diskuterar
Revisionsdelegationen
utvecklingsmöjligheter inom de
olika avsnitten.

5

Kommunutredningen – Stärkt
kapacitet i kommunerna för att
möta samhällsutvecklingen

2017-02-28 12:55

Björn Kullander
(SKL)

Notering

Kommentar: Information om den
nya utredningen.

Övriga frågor

Kallelse/föredragningslista
2017-02-20
Förhandlingsdelegationen

Förhandlingsdelegationen kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 9 mars 2017, kl. 13:00–15:45
Plats: Skuggan, Hornsgatan 20, Stockholm
Ordförande: Heléne Fritzon
Sekreterare: Ann-Charlotte Söderqvist
Föredragningslista
Dnr
1.

Godkännande av dagordning

2.

Val av justerare

3.

Föregående protokoll, ordinarie sammanträde
19 januari och telefonsammanträde 6 februari
2017
Ärenden för beredning inför styrelsen denna
månad

4.

Remiss – Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen
om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av
pension

16/07447
Staffan Wikell

Kommentar: Promemorian behandlar frågor om
förtroendevaldas villkor i olika avseenden vid
arbetslöshet. Frågorna rör även förtroendevalda
i kommuner, landsting och regioner.
5.

Godkännande av överenskommelse – Samarbete
mellan SKL/Pacta och Svensk Scenkonst
Kommentar: Med anledning av styrelsens beslut
den 16 september 2016 har preliminär överenskommelse med berörda fackliga organisationer
träffats om avtalstillämpning för medlem i SKL
och Pacta som även är medlem i Svensk
Scenkonst.

16/01984
Ossian Wennström
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Ärenden för överläggning och information
6.

BRF

Niclas Lindahl

Kommentar: Information med anledning av
SKL/Pactas ansökan om stämning mot BRF för
otillåtna stridsåtgärder m.m.
7.

8.

Avtal 17

16/07377

Kommentar: Information om de pågående
avtalsförhandlingarna.

Jeanette Hedberg
Lena Schaller
Vincent Paciello
Lundvall

Aktuell debatt

Peter Skyhag

Kommentar: Information om vad som hänt i
media den senaste tiden.
9.

FAS – förhandlingsläget

Caroline Olsson

Kommentar: Information om förhandlingsläget
och planerade aktiviteter under våren.
10.

Lagstiftning på gång februari 2017

Sophie Thörne
17/01315

11.

Information från kansliet

Agneta Jöhnk

Reserapport – Förhandlingsdelegationens
studieresa till Holland och England 2017

16/04841

Övriga frågor
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Sjukvårdsdelegationen

Sjukvårdsdelegationen kallas till sammanträde
Tid: Torsdagen den 9 mars 2017, kl 12.30-15.30 OBS! Ändrad mötestid
Plats: Torget, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Ordförande: Dag Larsson
Sekreterare: Agneta Andersson

Föredragningslista
Dnr
Nr

Ärenden för överläggning och information

Notering

1.

Nationell läkemedelslista Ds 2016:44
Dnr 17/00163

12.30-13.00
Helena Palm

Kommentar: Samtliga vårdsystem i Sverige som
innehåller förskrivning av läkemedel behöver
anpassas för att dokumentationer av
läkemedelsordinationer ska ske på samma sätt. Ehälsomyndigheten har för närvarande ett
regeringsuppdrag att utreda hur andra aktuelle
uppgifter om läkemedelsordinationer ska kunna
struktureras, standardiseras och göras åtkomliga
för vården.
2.

Framväxt av virtuella vårdcentraler – valmöjlighet
och ersättning
Kommentar: Information om SKL:s uppdrag att
samordna vissa frågor avseende virtuella
vårdcentraler. Information och diskussion om
anslutning till offentlig finansiering, valmöjligheter
utifrån patientens fria val, respektive
utomlänsersättning för virtuella vårdkontakter.

3.

Beslut om att knyta SKL närmare
Huvudmannagruppen

13.00-13.15
Agneta Rönn
Lars Kolmodin
(Inga handlingar)

13.15-13.20
Anneli Jäderland
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Kommentar: Huvudmannagruppens uppdrag
sammanlänkas med SKL:s ordinarie organisation.
Den politiska representationen stärks genom att
ordförande och vice ordförande i
sjukvårdsdelegationen, beredningen för
socialpolitik och individomsorg samt beredningen
för primärvård och äldreomsorg deltar i arbetet
med förberedande möten samt ansvarar för att SKL:s
förtroendevalda inom områdena är informerade.

(Inga handlingar)

Utökat tjänstemannastöd erhålls genom att
ordföranden i Nationell samverkan för
kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård (NSK)
och Nationell samverkan för kunskapsstyrning
inom socialtjänsten (NSK-S) samt SKLs
kanslipersoner deltar på såväl förberedande möten
som mötena med Rådet för styrning med kunskap
samt bereder underlag inför samråden.
Den formaliserade dialogen, samrådet, med Rådet
för styrning med kunskap genomförs av ordinarie
ledamöter i huvudmannagruppen med stöd av
ordföranden i NSK och NSK-S och SKL:s
kansliperson för ledamöterna.
4.

Läkemedelsförhandlingar
Kommentar: Information från pågående
förhandlingar med regeringen.

5.

Alarmeringstjänst 112-utredningen
Kommentar:112-utredningen har regeringens
uppdrag att föreslå en nationell funktion för en
samordnad alarmeringstjänst. Regeringen anser att
samhällets alarmeringstjänst ska kunna samordnas
på ett bättre sätt. Utredaren ska också ur ett
effektivitets- och kvalitetsperspektiv analysera
vilken organisationsform, dvs. en myndighet eller
ett bolag, som ska förordas för en nationell
alarmeringsfunktion.
Paus

13.20-13.30
Gunilla Thörnwall
Bergendahl
(Inga handlingar)
13.30-14.00
Erna Zelmin
Ekenhem
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Handlingsplan för missbruks- och beroende 2017
Kommentar: Utvecklingen inom missbruk- och
beroendevården går inte i önskvärd riktning.
Missbruk och beroende har därför blivit en av
SKL:s prioriterade frågor under 2017/2018. Som
en del i priofrågan ska en handlingsplan, som
syftar till att vända utvecklingen, arbetas fram
under 2017. Oklara ansvarsförhållande och oklart
gränssnitt mellan hälso- och sjukvård och
socialtjänst inom missbruks- och
beroendeområdet.

7.

Nationella taxan
Kommentar: Lägesrapport och avstämning angående
det departementsledda arbetet med en
modernisering av systemet med den så kallade
nationella taxan.

8.

Tillgänglighet i vården – vårdgaranti

9.

Etablering av en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning - hälso- och sjukvård

14.30-14.40
Olle Olsson

14.40-14.50
Kommentar: På Sjukvårdsdelegationens möte den 19 Harald Grönqvist
januari fick kansliet i uppdrag att ta fram förslag till (Inga handlingar)
åtgärder med anledning av bristande tillgänglighet.

Kommentar: Under 2016 tog landsting och regioner
beslut om att gemensamt långsiktigt delta i att
stödja och finansiera en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning. Genom att etablera en
ändamålsenlig och effektiv struktur som långsiktigt
ger stöd för kunskapsstyrning på olika nivåer i
systemet skapas förutsättningar för en mer
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av
hög kvalitet. Förslag till struktur presenteras inför
beslut i sjukvårdsdelegationen i april om
rekommendation för beslut i styrelsen i maj.
10.

14.15-14.30
Niklas Eriksson

Positionspapper Civilsamhället som
utvecklingskraft och samverkanspartner
Kommentar: För att lösa dagens och framtida

14.50-15.00
Sofia Tullberg
Marie Lawrence

15.00-15.10
Anna-Karin
Berglund
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samhällsutmaningar ökar behovet av närmare
samverkan mellan kommuner och
landsting/regioner och det civila samhället. För
lokala och regionala beslutsfattare innebär det att i
ett pågående samspel med civilsamhället balansera
såväl den representativa demokratins
beslutsordning och krav på demokratiska
arbetssätt, delaktighet och insyn, som det frivilliga
engagemanget i en mångfald intresseriktningar och
frågor.
11.

Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06)
Kommentar: Utredningens fokus har varit
åtgärder för att höja kvaliteten och
patientsäkerheten på apoteksmarknaden,
som t ex åtgärder för att säkerställa en god
tillgänglighet till apotekstjänster i hela landet
samt åtgärder för att säkerställa leverans och
tillhandahållandeskyldigheter av läkemedel ska
analyseras i utredningen.

15.10-15.20
Susanna Eklund
(Inga handlingar)

Övriga frågor
12.

Aktuella frågor

15.20-15.30
Hans Karlsson
(Inga handlingar)
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Beredningen för primärvård och äldreomsorg

Sammanträde med beredningen för primärvård och
äldreomsorg
Tid:

Torsdagen den 19 januari 2016, kl. 13:00-16:00

Plats:

Kandell, SKL, Hornsgatan 20

Nr

Ärenden

Föredragande

Ärenden för överläggning och information
1

Välfärdsteknik och digitalisering
Kommentar: Omvärldsspaning och
presentation av SKL:s arbete inom
området

2

Kommissionen för jämlik hälsa
Olle Lundström?
Kommentar: Presentation av
kommissionens arbete och dialog med
beredningen

3

SKL-rapport sluta hälsoklyftan
Kommentar: Presentationav utkast
och diskussion med beredningen

4

S 2015:08 Hjälpmedelsutredningen Gunilla Malmborg
Kommentar: Presentation av
utredningens arbete och dialog med
beredningen.

5

Politikernas roll i implementering av Klas Danerlöv
innovationer
Kommentar: Avstämning av
innovationsprojekt på SKL,
förtroendevaldas roll i
implementering av nya tjänster/teknik
och andra lösningar inom kommunal
vård och omsorg främst med fokus på
äldre.
Övriga frågor

2017-03-03 10:34

Patrik Sundström
m.fl.

Jonas Frykman

Notering

6

Aktuellt på SKL

Helén Lundkvist
Nymansson

Kallelse/föredragningslista
2017-03-09
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Beredningen för socialpolitik och
individomsorg

Beredningen för socialpolitik och individomsorg kallas till
sammanträde
Tid: 9 mars 2017, klockan 12:45- 15.45
Plats: Lilla Hörsalen
Ordförande: Marlene Burwick
Sekreterare: Elisabeth Melin
Föredragningslista
Ärenden för information och överläggning

Notering

1. Remissyttrande - våldsbejakande extremism

12:45- 13:05
Fredrik Hjulström
Malin Svanberg
Dnr: 17/00822

2. Utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i
skyddat boende

13:05- 13:35
Fredrik Lundh Sammeli
Marit Birk
Dnr: 17/01052

3. Regeringens nationella strategi för att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017-2026

13:35- 14:05
Ola Florin
Dnr: 17/01056

4. Aktuella kvinnofridsfrågor ur medlemmarnas perspektiv

14:05-14:20
Jenny Norén
Dnr: 17/01057

5. Huvudmannagruppen och SKL

14:20- 14:35
Anneli Jäderland
Dnr: 17/06789

Kommentar:
Kansliets förslag till remissvar på SOU 2016:92 Värna demokratin
mot våldsbejakande extremism - nationell samordning och
kommunernas ansvar

Kommentar:
Utredningen ska bl.a. lämna förslag till en juridisk definition av
skyddat boende för personer och medföljande barn som utsatts för
eller bevittnat våld, samt när tillståndsplikt ska gälla.

Kommentar:
Regeringen har beslutat om en tioårig nationell strategi inkl. ett
åtgärdsprogram 2017‒2020 som inbegriper 600 mkr (+300 mnkr
utvecklingsmedel till kommuner och landsting 2016-2018).
Kunskapsstödjande uppdrag på kvinnofridsområdet föreslås flyttas
till den nya Jämställdhetsmyndigheten 2018.
Kommentar:
En spaning omkring prioriterade intressebevakningsfrågor och
möjlighet till inspel från beredningen till det fortsatta arbetet.

Kommentar:
SKL har fattat beslut om att huvudmannagruppens uppdrag
sammanlänkas med SKL:s ordinarie organisation. Det innebär
starkare politisk representation samt ett utökat tjänstemannastöd.

Kaffe

14:35- 15:00

6. Beredningens studieresa till Skottland

15:00- 15:15
Kjerstin Bergman
Dnr: 17/00617

7. Uppdatering av positionspapper ”Civilsamhället som
utvecklingskraft och samverkanspartner”

15:15- 15:30
Ann Karin Berglund
Dnr: 16/05991

Kommentar:
Studieresans program, tider och praktisk information.

Kommentar:
SKL har sedan år 2006 en roll att samverka med förbundets
medlemmar och i utvecklingsarbete ta fram, sammanställa och
sprida kunskap och erfarenheter av dialog, samverkan och
medskapande med civilsamhället. Förbundet ska också ge stöd till
förbundets medlemmar för att höja kompetens och kapacitet i att
bygga goda och uthålliga samverkansrelationer med civilsamhällets
aktörer.
Ärendet beslutas av beredningen för demokratifrågor 9 mars 2017.

8. Resultat av brukarundersökning inom individ- och
familjeomsorg 2016

Kommentar:
Kommentar: Hösten 2016 genomfördes för tredje året i rad en
nationell brukarundersökning inom IFO. Syftet är att ta reda på
brukarnas uppfattning om kvalitet och resultat i
myndighetsutövningen inom barn- och ungdomsvård, missbruksoch beroendevård och ekonomiskt bistånd. Resultatet finns
publicerat i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada sedan
januari 2017.

15:30- 15:45
Mia Ledwith
Dnr: 17/01084
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Beredningen för kultur och fritidsfrågor

Beredningen för kultur och fritidsfrågor kallas till
sammanträde
Tid: Torsdag den 9 mars 2017, kl 12:45 – 15:45
Plats: Taube, Hornsgatan 15, Stockholm
Ordförande: Marie-Louise Rönnmark
Sekreterare: Tina Wirgén
Obs! Gemensamt ärende med beredningen för demokratifrågor i Stora Hörsalen
13.30-14.15
Nr

Ärenden

Föredragande

Notering

Ärenden för information
1

Återkoppling efter möte mellan
Linda Ahlford
Kulturdepartementet och SKL ang kulturskolor
Kommentar: Den 25 januari träffade presidiet,
Karin Tomasson och tjänstemän från SKL,
kultur- och demokratiministern för samtal om
bland annat kulturskolan.

12.45-12.55

Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad
2

En inkluderande kulturskola på egen grund
Linda Ahlford
Dnr 16/06458
Kommentar: Betänkandet innehåller förslag på
nationella mål för kulturskolorna, regional
samordning, stimulansmedel, satsningar på
utbildning samt nationellt utvecklingscenter.
Insatserna föreslås utvärderas efter tre år.
SKL är positiva till gemensam kraftsamling
och en nationell strategi om samarbete för att
stärka de kommunala kulturskolorna. Kansliets
förslag är att förbundet ställer sig bakom delar
av utredningens förslag som kan utgöra ett
tydligt stöd till kommunerna, men avstyrker
andra med motiveringen att det i utredarens
förslag finns inslag som inte utgår från de

2017-03-03 10:35

12.55-13.05
handlingar

Beredningen för kultur och fritidsfrågor
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kommunala kulturskolornas perspektiv och
behov och som riskerar att likforma
kulturskolor med negativa konsekvenser för
barnen.
Ärendet har återremitterats till beredningen
för ny behandling inför beslut av styrelsen den
10 mars.
Ärenden för information forts.
3

Årsplanering 2017

Katrien Vanhaverbeke

13.05-13.20
handling

Förflyttning till Stora Hörsalen, Hornsgatan 20

13.20-13.30

Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad forts.
4

5

Medieutredningens slutbetänkande En
Nils-Olof Zethrin
gränsöverskridande mediepolitik. För
upplysning, engagemang och ansvar (SOU
2016:80)
Kommentar: I betänkandet analyseras den
svenska mediemarknaden med tonvikt lagd på
de medier som i hög utsträckning producerar
och levererar oberoende nyhetsrapportering.
Vidare görs bedömningar om vad staten kan
göra på kort och lång sikt. Huvudförslaget i
betänkandet berör ett nytt plattformsoberoende
mediestöd som ersätter nuvarande presstöd. Av
särskilt intresse för SKL:s medlemmar är
minimera antalet kommuner där invånarna
inte har tillgång till lokal journalistik.

13.30-14.15

Förflyttning till Hornsgatan 15 inkl paus

14.15- 14.35

Anmälningar

14.35-14.50

Övriga frågor:
Återrapportering från förra mötet:

Katrien Vanhaverbeke

Gemensamt med
beredningen för
demokratifrågor
handlingar

Beredningen för kultur och fritidsfrågor
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- Separata öppettider för kvinnor och män i
badhus
- Beredningsledamöternas deltagande vid
konferenser, utbildning
- inför dialogmöte den 17 maj med
Kulturdepartementet om kultursamverkansmodellen
6

Förra mötets protokoll

7

Nästa möte

Louise Andersson

handling

Ärenden för information forts.
8

Rapport Arbetsgruppen för interkommunal
Maria Jacobsson
ersättning folkhögskola
Kommentar: 2016 beslutade kultur- och
fritidsberedningen att ta upp arbetet med
översynen av interkommunal ersättning för
folkhögskolor. Målet med översynen är att den
ska resultera i ett förslag till ett system som
stimulerar till mobilitet, som är enkelt och
tydligt och som bidrar till stabilitet och
effektivitet (både finansiellt och administrativt)
både hos huvudmännen och på
folkhögskolorna. En arbets-/referensgrupp
med representanter från regioner och
landsting, OFI, RIO och Folkbildningsrådet
har tillsats och haft två möten.

14.50-15.00

9

Besök av Folkbildningsrådet, Maria Graner,
generalsekreterare och Catharina Håkansson
Boman, ordförande
Kommentar: Folkbildningsrådet har tre
medlemmar som tillsammans representerar
svensk folkbildning.
* Studieförbunden i samverkan - representerar
de tio studieförbunden
* SKL - representerar de folkhögskolor som
har landsting och regioner som huvudmän.

15.00-15.45

Beredningen för kultur och fritidsfrågor

Kallelse/föredragningslista
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* Rörelsefolkhögskolornas
intresseorganisation (RIO) - representerar de
folkhögskolor som har folkrörelser och andra
organisationer som huvudmän.
Folkbildningsrådets högsta beslutande organ
är representantskapet där SKL har 5 platser.

4 (4)
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Beredningen för samhällsbyggnad

Beredningen för samhällsbyggnad kallas till sammanträde
Tid: torsdag den 9 mars 2017, klockan 12:30 – 16:05
Plats: Bellman, Hornsgatan 15, Stockholm
Nr Ärenden

Föredragande

Notering

Peter Haglund

12.30 - 12.45

Ärenden för överläggning
1.

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)
16/07116

Bilaga

Kommentar: Utredningen föreslår att en skatt på
kommersiella flygresor införs. Syftet med skatten är att
flygets klimatpåverkan ska minska för att bidra till att nå
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. I kansliets
förslag till yttrande betonas att flygets ökande
klimatpåverkan måste brytas och att det är positivt om
flyget i högre utsträckning bär sina egna klimatkostnader.
Samtidigt poängteras att det är viktigt att de regionala
konsekvenserna av en flygskatt beaktas och att regionala
undantag kan behövas för att motverka negativa effekter.
Ärendet tas upp i Samhällsbyggnadsberedningen för
överläggning och beslutas i bredningen för Tillväxt och
regional utveckling.
Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad
2.

Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta
fordon
16/07135

Kerstin Blom Bokliden

12.45 – 13.00
Bilaga

Kommentar: Kommunerna behöver fler verktyg för att
minsk riskerna med för höga halter av luftföroreningar.
Här föreslås ett ytterligare verktyg men det medför stora
kostnader att införa miljözoner.
3.

Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för
minskad nedskräpning
16/07144
Kommentar: Förslaget innebär att kommunerna får ett större ansvar
än idag att städa upp i naturmiljön. Vissa kommun er gör detta
redan men åtagande innebär en ökad kostnad för kommunerna.

Fredrik Bäck

13.00 – 13.15
Bilaga

Kallelse/föredragningslista
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Beredningen för samhällsbyggnad

Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad
4.

Boverkets rapport 2016:32 En metod för
bedömning av bostadsbyggnadsbehovet
N2016/08167/PBB
17/00371

Jan-Ove Östbrink

13.15 – 13.30
Bilaga

Kommentar: Boverket gör årligen regional analyser av
bostadsbyggnadsbehovet som grund för kommunernas
planering. Diskussioner förs även om dessa ska kunna vara
en grund för fördelning av bostadsbyggnadsbehovet mellan
kommunerna, SKL föreslås avvisa en tänkt användning av
scenarierna som grund för kommunala planeringstal för
bostadsbyggande.
5.

Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)
17/00383

Andreas Hagnell

Bilaga

Kommentar: Förslaget försämrar den relativa
konkurrenskraften för kraftvärme och fjärrvärme. Även
medskick till Energimyndighetens energistrategier för olika
samhällssektorer.
6.

Del av Boverkets rapport (2014:33)
Etableringshinder på bostadsmarknaden samt
Boverkets komplettering
17/00230

13.30 – 13.45

Jan-Ove Östbrink

13.45 – 14.00
Bilaga

Kommentar: SKL är kritisk till Boverkets analys och
efterlyser förslag som faktiskt kan stärka svaga hushålls
möjligheter att efterfråga en bostad. Föreslår att
hyresgarantin avskaffat och att bostadsbidragssystemet ses
över.
Paus

14.00 – 14.15

Ärenden för överläggning forts
7.

112-utredningen
Kommentar: Utredningens ordförande medverkar även på
Sjukvårdsdelegationens och AUs möten. Utredningen ska
ta fram förslag till en nationell framtida
alarmeringsorganisation (dagens SOS Alarm),
organisationsformer och ensamrätt.

8.

Uppdrag att möjliggöra planer på nya städer

Erna ZelminEkenhem,
utredningens
ordförande

14.15 - 14.55
Bilaga

Johan Edstav,
statlig samordnare

15.00 – 15.30
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Beredningen för samhällsbyggnad
Kommentar: Johan Edstav, statlig samordnare med uppgift
att identifiera kommuner med framtagna planer för en större
mängd bostäder men som av olika anledningar inte kan
genomföras. Samordnare ska även identifiera områden där
det på sikt finns möjlighet till helt nya städer. Uppdraget
ska slutredovisas den 30 juni 2017.
9.

Ny ersättningsmodell för kommunal geodata.

Marianne Leckström

15.30 – 15.45
Bilaga

Kerstin Blom Bokliden

15.45 – 15.55
Bilaga

Greta Berg

15.55 – 16.05

Kommentar: SKL och Lantmäteriet gör en översyn av
normalavtal om ersättningar till kommunerna för den
geodata de levererar till Lantmäteriet. Aspekter om öppna
geodata i samhället är en del i resonemanget.
10. Boverkets svar på regeringsuppdrag om
konsekvenser av en förändring av förordningen
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
Kommentar: Kansliet vill diskutera om beredningen delar
Boverkets uppfattning.
Ärenden för information
11. Nationell samordning Extremism
17/00822
Kommentar: Samordnaren mot våldsbejakande extremism
har lämnat ett delbetänkande. Ärendet bereds inför
styrelsen i april av Demokratiberedningen.
Övriga frågor
Anmälning
12. Protokoll från förra mötet

Bilaga
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Beredningen för tillväxt och regional
utveckling

Beredningen för tillväxt och regional utveckling kallas till
sammanträde
Tid: Torsdag den 9 mars 2017, kl 13:00
Plats: Ivar-Lo, Hornsgatan 15, Stockholm
Ordförande: Birgitta Losman
Sekreterare: Josefin Sturesson

Föredragningslista
Nr

Ärenden

Föredragande

Notering

Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad
1.

Taxi och samåkning - idag, i morgon och i övermorgon
(SOU 2016:86)
Kommentar: Taxiutredningen handlar om hur reglerna för taxi och
samåkning kan anpassas till nya förutsättningar. Ärendet var uppe
för överläggning och information vid beredningens möte i januari.
Kansliets förslag till yttrande utgår från att förbundet anser att
utredningens angreppssätt är för smalt och att utredningens förslag
därmed inte i tillräcklig utsträckning möter framtidens möjligheter och
utmaningar.

16/07095
Sara Rhudin

13:00-13:30
handlingar

2.

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)
Kommentar: Utredningen föreslår att en skatt på kommersiella
flygresor införs. Syftet med skatten är att flygets klimatpåverkan ska
minska för att bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan. I kansliets förslag till yttrande betonas att flygets
ökande klimatpåverkan måste brytas och att det är positivt om flyget
i högre utsträckning bär sina egna klimatkostnader. Samtidigt
poängteras att det är viktigt att de regionala konsekvenserna av en
flygskatt beaktas och att regionala undantag kan behövas för att
motverka negativa effekter. Ärendet var uppe för överläggning och
information vid beredningens möte i januari.

16/07116
Peter Haglund

13:30-14:00
handlingar

Beredningen för tillväxt och regional
utveckling
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Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad

3.

Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén
(SOU 2017:1) För Sveriges landsbygder - en sammanhållen
politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd
Kommentar: Landsbygdskommitténs slutbetänkande innehåller totalt
75 förslag ämnade att stärka Sveriges landsbygder och skapa en
sammanhållen landsbygdspolitik. Det finns en tydligt framåtsyftande
riktning i förslagen med fokus på utveckling och territoriella
förutsättningar genom kunskap och innovation. Däremot tydliggör
betänkandet att landsbygdsutveckling som en statlig angelägenhet
snarare än en del av det regionala utvecklingsuppdraget, vilket skapar
otydlighet kring ansvar och roller på regional nivå.

17/00471
Gustaf Rehnström

14:00-14:50
handlingar

Landsbygdskommitténs slutbetänkande gick på remiss den 25/1
med sista svarsdag 22/3.
Paus

14:50-15:10

Ärenden för information
4.

Livsmedelsstrategin
Gustav af
Kommentar: Den nationella livsmedelsstrategin är den första svenska Wetterstedt
livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Det
övergripande målet för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig
livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt
som relevanta nationella miljömål nås. Strategin är uppdelad i tre
prioriteringar regler och villkor, konsument och marknad, samt
kunskap och innovation. Strategin åtföljs av en handlingsplan
innehållandes konkreta insatser för att nå målen.

15:10-15:30

5.

SKL:s prioriterade fråga om den regionala tågtrafiken
Kommentar: I styrelsens verksamhetsplan för 2017 ingår
”infrastruktur för vidgade arbetsmarknadsregioner” som en
prioriterad fråga. En del av denna fråga rör den regionala
tågtrafikens behov och förutsättningar. Utmaningar för den regionala
tågtrafiken redovisas och idéer lyfts om hur intressebevakning och
påverkan i frågan kan ske. En viktig process att påverka är arbetet
med den nationella planen, där direktiv från regeringen förväntas
inom kort.

15:30-15:50

Sara Rhudin

Beredningen för tillväxt och regional
utveckling

Övriga frågor
Förra mötets protokoll
Nästa möte
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Beredningen för digitalisering

Sammanträde med beredningen för digitalisering
Tid:

9 mars 2017, 12.45 till 15.45

Plats:

Mälaren, Hornsgatan 15, Stockholm

Nr

Ärenden

Föredragande

Notering

Ärenden för överläggning och information
1

Digitalisering av det offentliga Sverige

Statssekreterare Annelie 12:45-13:45
Roswall Ljunggren

2

Utredning om rättsliga förutsättningar för
en digitalt samverkande förvaltning (Dir.
2016:98)

Särskild utredare Cecilia 13:45-14:30
Magnusson Sjöberg

Ärenden för beslut i styrelsen nästa månad
3

Kommunernas finansiering av nationell
digital tjänst för ekonomiskt bistånd

Annika Londono, SKL

14:45-15:00

4

Information om arbetet med att skapa
nya samverkansformer när Inera blir ett
företag i SKL-koncernen.

Åsa Zetterberg, Carin
Forest, Governo

15:00-15:20

5

Aktuellt från kansliet och omvärlden

Åsa Zetterberg, Per
Mosseby

15:20-15:45

2017-03-02 08:26
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Beredningen för utbildningsfrågor

Beredningen för utbildningsfrågor kallas till sammanträde
Tid: torsdag den 9 mars 2017, klockan 13:00-15:30
Plats: Lokal Koch, Hornsgatan 15, Stockholm
Ordförande: Cecilia Brinck
Sekreterare: Åsa Svensson

Föredragningslista
Nr

Ärenden

Föredragande

Notering

Eva-Lena Arefäll
och Mona Fridell

13.00–13.25
Handlingar finns

Mats Söderberg och
Karin Hedin

13.25–14.05
Handlingar finns

Ärenden för beredning inför styrelsen denna
månad
1.

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika
villkor, SOU 2016:66, 16/06849
Kommentar:
Beredningen fattar beslut om kansliets förslag till
yttrande över betänkandet. Ärendet är sneddat och
beslut fattas av styrelsen den 10 mars.

2.

En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att
alla unga ska påbörja och fullfölja en
gymnasieutbildning (SOU 2016:77), 16/06889
Kommentar:
Beredningen fick information om ärendet den 19
januari 2017 då beredningen föreslog att yttrandet
skulle vara konkret gällande förslagens
kostnadskonsekvenser. Nu är ärendet sneddat och
beslut kommer fattas av styrelsen 10 mars.
Paus

14.05–14.20

Beredningen för utbildningsfrågor
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Ärenden för information
3.

Skolriksdagen – lägesrapportering
Kommentar:
Information och lägesbeskrivning om SKL:s
kommande konferens Skolriksdagen (24-25 april),
Waterfront, Stockholm.

4.

SKL Skola i debatten
Kommentar:
Under våren 2017 intensifierar SKL
kommunikationen för att påverka beslutsfattare
och skoldebatten i en riktning som löser skolans
utmaningar och samtidigt ger stöd för den
kommunala skolan.
Förslag till punkter presenteras

5.

KARTA - En kvalitetsutvecklingsmodell för
förskolan

Daniel Berr och
Helena Bjelvenius

14.20–14.25
Handlingar finns

Bodil Båvner och
Hanna Åkesson

14.25–14.35

Daniel Berr och
Hanna Sällemark

14.35–14.40

J Henrik Bergström
och Helena
Bjelvenius

14.40–15.55

Kommentar:
Information om pilotprojektet KARTA. I
pilotprojektet ingår att kartlägga utvecklingsbehov
samt ta fram och testa nya arbetssätt i svensk
förskola. Utgångspunkten är bl.a. att SKL och
Landskrona stad gemensamt tar fram en modell
för verksamhetsutveckling som omfattar
förskolans hela verksamhet i betydelsen planering,
pedagogik, organisation, ledning, resursfördelning
och kultur etc.
6.

Beredningens resa till Skottland – Reseberättelse
Kommentar:
Bifogat finner beredningen dels en
sammanfattning av resan innehållande de
avslutande reflektioner som gjordes, dels
reseberättelsen inklusive svar på de frågor som
ställdes av Beredningen för utbildningsfrågor. Tre
av frågorna är ännu inte besvarade då efterfrågade
kompletteringar ännu ej har inkommit.
Beredningen ges möjlighet till ytterligare reflektion
och inspel på materialet.

Beredningen för utbildningsfrågor

7.

Kallelse/föredragningslista
2017-03-09

Plug In 2.0 -Nationell statistik och
kunskapscentrum för att minska studieavbrott
Kommentar:
Avstämning om nationell statistik och
kunskapscentrum för att minska studieavbrott.
Förslaget innebär att SKL ska verka för att statistik
kring frånvaro och studieavbrott samlas in och
följs upp nationellt. Förslaget innebär även att
SKL ser ett fortsatt behov av att utveckla
kunskapen om frånvaro och studieavbrott. SKL
ska därför arbeta för att ett nationellt
kunskapscentrum upprättas efter att projektet Plug
In 2.0 avslutats. Beredningen ges möjlighet till
inspel.

8.

Förslag på ny utbildningsorganisation för
nyanlända
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Gunnar Anderzon,
Johanna Kreicbergs
och Lovisa
Fransson

15.55–15.10
Handlingar finns

Tor Hatlevoll

15.10–15.25
Handlingar finns

Kommentar:
Inom ramen för en pågående analys av utmaningar
och möjligheter i mottagandet av asylsökande och
nyanlända presenterar SKL -kansliet hur insatser
för nyanlända unga vuxna kan utvecklas för att
deras resurser bättre kan tas tillvara och för att ge
förutsättningar för en hållbar etablering på
arbetsmarknaden.
9.

Övriga frågor

15.25–15.30

Kallelse/föredragningslista
2017-02-21
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Programberedning för barn och ungas
hälsa

Programberedning för barn och ungas hälsa kallas till
sammanträde
Tid: Torsdag den 9 mars 2017, kl 13:00
Plats: Strömmen, Saturnus. Hornsgatan 15, Stockholm
Ordförande: Hans Leghammar
Sekreterare: Karin Lindström

Föredragningslista
Föredragande Notering
Ärenden för beslut
1.

Genomgång av föregående protokoll

Ordförande

10.00
Bilaga 1

Ing-Marie
Wieselgren

Bilaga 2,
Delrapport

Ärenden för information
2.

Delrapport från kommissionen för jämlik
hälsa; För en god och jämlik hälsa - En
utveckling av det folkhälsopolitiska
ramverket
Ärenden för överläggning

3.

Workshop om slutprodukt
Lunch

12-13.00

Forts. workshop om slutprodukt
Rast
Forts. workshop om slutprodukt
Övriga frågor

14.30-14.45

Kallelse/föredragningslista
2017-02-24
Programberedningen för klimat

Programberedningen för klimat kallas till sammanträde
Tid: torsdag den 9 mars 2017, kl. 12:30 – 16:00
Plats: Stagnelius, Hornsgatan 15, Stockholm
Ordförande: Bijan Zainali
Sekreterare: Kerstin Blom Bokliden

Föredragningslista
Nr

Ärenden

Föredragande

Notering

Ärenden för information och överläggning
1

Föregående protokoll anmäls

12:30
Bilaga

2

Godkännande av Ställningstagande
dokumentet

Ställningstagandedokumentet och
synpunkter

3

Utvärdering av arbetet i
programberedningen

Anna Lindström,
konsult

4

Tack!

Bijan Zainali

Paus
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Kallelse/föredragningslista
2017-03-09
Sjukvårdsdelegationen

Sjukvårdsdelegationen kallas till sammanträde
Tid: Torsdagen den 9 mars 2017, kl 12.30-15.30 OBS! Ändrad mötestid
Plats: Torget, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Ordförande: Dag Larsson
Sekreterare: Agneta Andersson

Föredragningslista
Dnr
Nr

Ärenden för överläggning och information

Notering

1.

Nationell läkemedelslista Ds 2016:44
Dnr 17/00163

12.30-13.00
Helena Palm

Kommentar: Samtliga vårdsystem i Sverige som
innehåller förskrivning av läkemedel behöver
anpassas för att dokumentationer av
läkemedelsordinationer ska ske på samma sätt. Ehälsomyndigheten har för närvarande ett
regeringsuppdrag att utreda hur andra aktuelle
uppgifter om läkemedelsordinationer ska kunna
struktureras, standardiseras och göras åtkomliga
för vården.
2.

Framväxt av virtuella vårdcentraler – valmöjlighet
och ersättning
Kommentar: Information om SKL:s uppdrag att
samordna vissa frågor avseende virtuella
vårdcentraler. Information och diskussion om
anslutning till offentlig finansiering, valmöjligheter
utifrån patientens fria val, respektive
utomlänsersättning för virtuella vårdkontakter.

3.

Beslut om att knyta SKL närmare
Huvudmannagruppen

13.00-13.15
Agneta Rönn
Lars Kolmodin
(Inga handlingar)

13.15-13.20
Anneli Jäderland
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Sjukvårdsdelegationen

Kallelse/föredragningslista
2017-03-09

Kommentar: Huvudmannagruppens uppdrag
sammanlänkas med SKL:s ordinarie organisation.
Den politiska representationen stärks genom att
ordförande och vice ordförande i
sjukvårdsdelegationen, beredningen för
socialpolitik och individomsorg samt beredningen
för primärvård och äldreomsorg deltar i arbetet
med förberedande möten samt ansvarar för att SKL:s
förtroendevalda inom områdena är informerade.

(Inga handlingar)

Utökat tjänstemannastöd erhålls genom att
ordföranden i Nationell samverkan för
kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård (NSK)
och Nationell samverkan för kunskapsstyrning
inom socialtjänsten (NSK-S) samt SKLs
kanslipersoner deltar på såväl förberedande möten
som mötena med Rådet för styrning med kunskap
samt bereder underlag inför samråden.
Den formaliserade dialogen, samrådet, med Rådet
för styrning med kunskap genomförs av ordinarie
ledamöter i huvudmannagruppen med stöd av
ordföranden i NSK och NSK-S och SKL:s
kansliperson för ledamöterna.
4.

Läkemedelsförhandlingar
Kommentar: Information från pågående
förhandlingar med regeringen.

5.

Alarmeringstjänst 112-utredningen
Kommentar:112-utredningen har regeringens
uppdrag att föreslå en nationell funktion för en
samordnad alarmeringstjänst. Regeringen anser att
samhällets alarmeringstjänst ska kunna samordnas
på ett bättre sätt. Utredaren ska också ur ett
effektivitets- och kvalitetsperspektiv analysera
vilken organisationsform, dvs. en myndighet eller
ett bolag, som ska förordas för en nationell
alarmeringsfunktion.
Paus

13.20-13.30
Gunilla Thörnwall
Bergendahl
(Inga handlingar)
13.30-14.00
Erna Zelmin
Ekenhem
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6.

Kallelse/föredragningslista
2017-03-09

Handlingsplan för missbruks- och beroende 2017
Kommentar: Utvecklingen inom missbruk- och
beroendevården går inte i önskvärd riktning.
Missbruk och beroende har därför blivit en av
SKL:s prioriterade frågor under 2017/2018. Som
en del i priofrågan ska en handlingsplan, som
syftar till att vända utvecklingen, arbetas fram
under 2017. Oklara ansvarsförhållande och oklart
gränssnitt mellan hälso- och sjukvård och
socialtjänst inom missbruks- och
beroendeområdet.

7.

Nationella taxan
Kommentar: Lägesrapport och avstämning angående
det departementsledda arbetet med en
modernisering av systemet med den så kallade
nationella taxan.

8.

Tillgänglighet i vården – vårdgaranti

9.

Etablering av en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning - hälso- och sjukvård

14.30-14.40
Olle Olsson

14.40-14.50
Kommentar: På Sjukvårdsdelegationens möte den 19 Harald Grönqvist
januari fick kansliet i uppdrag att ta fram förslag till (Inga handlingar)
åtgärder med anledning av bristande tillgänglighet.

Kommentar: Under 2016 tog landsting och regioner
beslut om att gemensamt långsiktigt delta i att
stödja och finansiera en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning. Genom att etablera en
ändamålsenlig och effektiv struktur som långsiktigt
ger stöd för kunskapsstyrning på olika nivåer i
systemet skapas förutsättningar för en mer
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av
hög kvalitet. Förslag till struktur presenteras inför
beslut i sjukvårdsdelegationen i april om
rekommendation för beslut i styrelsen i maj.
10.

14.15-14.30
Niklas Eriksson

Positionspapper Civilsamhället som
utvecklingskraft och samverkanspartner
Kommentar: För att lösa dagens och framtida

14.50-15.00
Sofia Tullberg
Marie Lawrence

15.00-15.10
Anna-Karin
Berglund
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Kallelse/föredragningslista
2017-03-09

samhällsutmaningar ökar behovet av närmare
samverkan mellan kommuner och
landsting/regioner och det civila samhället. För
lokala och regionala beslutsfattare innebär det att i
ett pågående samspel med civilsamhället balansera
såväl den representativa demokratins
beslutsordning och krav på demokratiska
arbetssätt, delaktighet och insyn, som det frivilliga
engagemanget i en mångfald intresseriktningar och
frågor.
11.

Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06)
Kommentar: Utredningens fokus har varit
åtgärder för att höja kvaliteten och
patientsäkerheten på apoteksmarknaden,
som t ex åtgärder för att säkerställa en god
tillgänglighet till apotekstjänster i hela landet
samt åtgärder för att säkerställa leverans och
tillhandahållandeskyldigheter av läkemedel ska
analyseras i utredningen.

15.10-15.20
Susanna Eklund
(Inga handlingar)

Övriga frågor
12.

Aktuella frågor

15.20-15.30
Hans Karlsson
(Inga handlingar)
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