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Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
Tid

Fredagen den 22 januari 2016, kl. 10:00-11:05

Närvarande:
Lena Micko (S), ordförande
Anders Henriksson (S)
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Peter Roslund (S)
Heléne Fritzon (S)
Anneli Hultén (S)
Karin Wanngård (S)
Karin Thomasson (MP)
Birgitta Losman (MP)
Emil Broberg (V)
Anna Hövenmark (V)
Anders Knape (M)
Elisabet Unell (M)
Peter Danielsson (M)
Anders Ågren (M)
Torbjörn Rosdahl (M)
Carola Gunnarsson (C)
Gustav Hemming (C)
Lennart Gabrielsson (L)
Inger Källgren Sawela (M)
Michael Rosenberg (SD)

ersätter Katarina Berggren (S)

ersätter Suzanne Frank (M)

ersätter Eva Nypelius (C)
ersätter Monica Selin (KD)

Icke tjänstgörande ersättare
Peter Olofsson (S)
Ulf Olsson (S)
Peter Lindroth (S)
Ingalill Persson (S)
Erika Ullberg (S)
Dan Gahnström (MP)
Ida Legnemark (V)

Adjungerande ledamöter
Sten Nordin (M)
Dag Larsson (S)
Mats Eriksson (M)

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

Stefan Svensson (M)
Jonas Ransgård (M)
Marith Hesse (M)
Carl-Johan Sonesson (M)
Mats Gerdau (M)
Helene Odenjung (L)
Jenny Nordahl (SD)
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§ 1 Ägardirektiv för SKL Företag

§1

Styrelsen beslutar i ärende 1

Ägardirektiv SKL Företag
Dnr 15/05875

att fastställa ägardirektivet för SKL Företag AB och SKL
Företag-koncernen.

§ 2 Mål och myndighet – en effektiv styrning av
jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)
Styrelsen beslutar i ärende 2

§2
Jämställdhetsutredningen
Dnr 15/5544

att avge yttrande till socialdepartementet över betänkandet Mål
och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken
(SOU 2015:86).
Vänsterpartiet lämnar ett särskilt yttrande, se bilaga 1.

§ 3 Verksamhetsberättelse 2015, verksamhetsplan och
budget för Stads- och kommunhistoriska institutet för år
2016
Styrelsen beslutar i ärende 3

§3
Verksamhetsberättelse 2015
för Stads- och
kommunhistoriska institutet
för år 2016

att lägga verksamhetsberättelsen för år 2015 till handlingarna,
att godkänna framlagt förslag till budget och verksamhetsplan
för år 2016

§ 4 Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna
(SOU 2015:68)
Styrelsen beslutar i ärende 4

§4
Tjänstepension
Dnr 15/5271

att avge yttrande till finansdepartementet över betänkandet
Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna (SOU
2015:68)

§ 5 Översyn av lex laval

§5

Styrelsen beslutar i ärende 5

Översyn av lex laval
Dnr 15/05760

att avge yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet över
betänkandet Översyn av lex Laval (SOU 2015:83).
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§ 6 Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om stöd till bättre
resursutnyttjande i hälso- och sjukvården
Styrelsen beslutar i ärende 6
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§6
Överenskommelse Bättre
resursutnyttjande i hälso- och
sjukvården
Dnr 15/06024

att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om
stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården
att i en skrivelse informera landsting och regioner om
överenskommelsen

§ 7 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och
sjukvården
Styrelsen beslutar i ärende 7

§7
Avgiftsfrihet screening inom
hälso- och sjukvården
Dnr 15/5591

att avge yttrande till Socialdepartementet över
departementspromemorian Avgiftsfrihet för viss screening
inom hälso- och sjukvården (Ds 2015:51).

§ 8 Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter
(SOU 2015:76) samt redovisning Uppdrag att säkerställa
tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård

§8
Tandvårdsstöd
Dnr 15/5532

Styrelsen beslutar i ärende 8
att avge yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Ett
tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter (SOU 2015:76)
samt på Tandvårds- och läkemedels-förmånsverkets
delredovisning Uppdrag att säkerställa tillgång till en
prisjämförelse-tjänst för tandvård.

§ 9 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i
Sverige
Styrelsen beslutar i ärende 9
att avge yttrande enligt förslag till Socialdepartementet över
promemorian Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter
i Sverige (Ds 2015:56).
Moderaterna lämnar en reservation enligt bilaga 2.
Anneli Hultén (S) deltar ej i beslutet.

§9
Ökad tillgänglighet till
sprututbytesverksamheter i
Sverige
Dnr 15/06251
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§ 10 Skydd för vuxna i internationella situationer – 2000
års Haagkonvention (SOU 2015:74)
Styrelsen beslutar i ärende 10
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§ 10
Skydd för vuxna i
internationella situationer
Dnr 15/5179

att avge yttrande till justitiedepartementet över betänkandet
Skydd för vuxna i internationella situationer (SOU 2015:74).

§ 11 Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds
2015:48)
Styrelsen beslutar i ärende 11

§ 11
Behandling av spelmissbruk
Dnr 15/5353

att avge yttrande i enlighet med förslaget i bilaga 1a till
Socialdepartementet över promemorian Förebyggande och
behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48).

§ 12 En samlad torvprövning (Ds 2015:54)

§ 12

Styrelsen beslutar i ärende 12

En samlad torvprövning
Dnr 15/05912

att avge yttrande till miljö- och energidepartementet över
promemorian En samlad torvprövning (Ds 2015:54).

§ 13 Bostäder att bo kvar i – bygg för gemenskap i
tillgänglighetssmarta boendemiljöer (SOU 2015:85)
Styrelsen beslutar i ärende 13

§ 13
Bostäder att bo kvar i
Dnr 15/05688

att avge yttrande till näringsdepartementet över betänkandet
Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85).

§ 14 Ovårdade tomter och förfallna byggnader

§ 14

Styrelsen beslutar i ärende 14

Ovårdade tomter och förfallna
byggnader
Dnr 15/5603

att avge yttrande till näringsdepartementet över Boverkets
rapport 2015:32 – Ovårdade tomter och förfallna byggnader.

§ 15 Europeiska kommissionens förslag till meddelande om § 15
cirkulär ekonomi (COM 2015 614/2)
Cirkulär ekonomi
Styrelsen beslutar i ärende 15

Dnr 15/06322
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att avge yttrande till miljö- och energidepartementet över
rubricerat meddelande.

§ 16 Genomförande av direktivet 2014/94/EU om
utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen
Styrelsen beslutar i ärende 16
att avge yttrande till näringsdepartementet över Genomförande
av direktivet 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för
alternativa bränslen, i enlighet med föreliggande förslag.

§ 16
Direktivet om utbyggnad av
infrastrukturen för alternativa
bränslen
Dnr 15/06042

§ 17 Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, § 17
Västernorrlands- och Norrbottens län (Ds 2015:53)
Regionalt utvecklingsansvar i
Styrelsen beslutar i ärende 17
att avge yttrande till Finansdepartementet över betänkandet
DS 2015:53 i enlighet med föreliggande förslag.

Uppsala, Västmanlands,
Västernorrlands- och
Norrbottens län
Dnr 15/06049

§ 18 Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82)

§ 18

Styrelsen beslutar i ärende 18

Ökad insyn i fristående skolor
Dnr 15/05685

att avge yttrande till Utbildningsdepartementet över
betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82).

§ 19 Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt§ 19
och lovskola (SOU 2015:81)
Mer tid för kunskap
att avge yttrande till Utbildningsdepartementet över
betänkandet ”Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd
skolplikt och lovskola” (SOU 2015:81) med följande ändring i
punkt 4 i sammanfattningen i yttrandet på sid 1:
”SKL avstyrker utredningens förslag att det införs en
skyldighet för huvudmannen att erbjuda lovskola”
samt konsekvensändringar av det under rubriken Lovskola på
sid 3.
Reservation lämnas av Alliansen gällande punkten 1 under
sammanfattningen, se bilaga 3.

Dnr 15/05939
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Reservation lämnas av Liberalerna gällande punkten 4 under
sammanfattningen, se bilaga 4.

§ 20 Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting; vision e-hälsa 2025
Ärendet utgår.

§ 21 Överenskommelse mellan regeringen, Sveriges
Kommuner och Landsting och utvecklingskommuner om
ett enklare företagande med digital förvaltning
Styrelsen beslutar i ärende 21

§ 20
Överenskommelse Vision
ehälsa
Dnr 16/00083

§ 21
Överenskommelse Enklare
företagande med digital
förvaltning
Dnr 16/00121

att godkänna överenskommelsen med regeringen om ett
enklare företagande med digital förvaltning
att i en skrivelse informera kommuner och landsting om
överenskommelsen

§ 22 Anmälningar för kännedom

§ 22

Styrelsen beslutar i ärende 22

Anmälningar för kännedom
Dnr 16/00002

att lägga anmälningar för kännedom till handlingarna.

§ 23 Styrelsens studieresa

§ 23

Styrelsen beslutar i ärende 23

Styrelsens studieresa
Dnr 16/00138

att styrelsens studieresa äger rum i vecka 45 (5-13 nov) 2016
att styrelsens studieresa går till Japan

§ 24 Delegation till arbetsutskottet

§ 24

Styrelsen beslutar i ärende 24

Delegation till arbetsutskottet
Dnr 16/00270

att delegera till arbetsutskottet att under perioden 25 januari –
9 mars 2016 besluta i remissärenden m.m. som kräver snabbt
politiskt ställningstagande
att bereda kristdemokraterna och sverigedemokraterna
möjlighet att lämna synpunkter i de remissärenden som ska
besvaras politiskt
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§ 24 VD informerar

§ 25

Ingen information föreligger.

VD informerar

§ 25 Status för SKL:s arbete med gemensamma digitala
lösningar

§ 26

Per Mosseby informerar om gemensamma digitala lösningar
som är på gång för 2016 – Ekonomiskt bistånd, Verksamt.se,
1177 för socialtjänsten och Digitalt bibliotek.

SKL:s arbete med digitala
lösningar

§ 26 Övriga frågor

§ 27

Inga övriga frågor föreligger.

Övriga frågor

Karin Särnå
Sekreterare

Lena Micko (S)
Ordförande

SÄRSKILT YTTRANDE

Bilaga 1

Styrelsen för SKL
2016-01-22

Särskilt yttrande från Vänsterpartiet, Styrelsen för Sveriges Kommuner och
Landsting
Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU
2015:86)
Vänsterpartiet ställer sig bakom SKL:s yttrande, utom den del som berör inrättandet
av en Jämställdhetsmyndighet.
I betänkandet föreslås en Jämställdhetsmyndighet för att ge jämställdhetspolitiken
stadga och långsiktighet. Enligt utredningen är en jämställdhetsmyndighet ett
nödvändigt verktyg för en feministisk regering för att nå de jämställdhetspolitiska
målen. Vänsterpartiet tillstyrker därför utredningens förslag. Sverige behöver en
jämställdhetsmyndighet som, utifrån ett könsmaktsperspektiv, arbetar mot
könsdiskriminering inom samhällets samtliga områden.
Ett utökat antal myndigheter är inget självändamål, men när behovet av en ny
myndighet finns kan behovet inte avfärdas enbart för att hålla antalet statliga
myndigheter nere. Att, som SKL föreslår, överlåta Jämställdhetsmyndighetens
föreslagna arbetsuppgifter på Diskrimineringsombudsmannen är inte ett
tillfredsställande alternativ. För att på ett kraftfullt sätt kunna bedriva arbete, i syfte att
uppnå jämställdhetspolitikens mål, finns behov av en renodlad
Jämställdhetsmyndighet.

SÄRSKILT YTTRANDE

Bilaga 2

Styrelsen för SKL
2016-01-22

Särskilt yttrande från Moderaterna, Styrelsen för Sveriges Kommuner och
Landsting
Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige (Ds 2015:56)
Jag anser att målsättningen i allt missbruksarbete alltid måste vara att hjälpa
missbrukaren till ett drogfritt liv. Metoderna att göra detta kan vara många. En
framgångsfaktor är dock ofta att vård och socialtjänst samverkar kring den aktuelle
missbrukaren. Det vore därför olyckligt att, som föreslås, ge landstingen ensamt
ansvar att besluta om och genomföra sprutbytesprogram. Den ordning som råder idag,
att aktuell kommun måste vara överens med sitt landsting, innan programmet kan
starta innebär att båda redan vid starten tagit aktiv ställning och är beredda att
genomföra sina olika delar i arbetet med målet att få missbrukaren drogfri. Detta
samarbete bör snarare förstärkas än tas bort.
Frågan om sänkt åldersgräns är inte enkel, det vore naturligtvis oetiskt att inte ge en
ung missbrukare samma möjligheter som en äldre att skydda sig från blodsmitta. Å
andra sidan är det än mer angeläget att försöka hjälpa en ung missbrukare, som bör ha
ett långt liv framför sig, tillbaka till drogfrihet. Om en sänkning av åldersgränsen
beslutas bör det i ännu större utsträckning arbetas med motivering till vård och
kopplas till individuella och kraftfulla behandlingsmetoder för den enskilde
missbrukaren i avsikt att nå drogfrihet.
Anders Knape
Elisabet Unell
Peter Danielsson
Anders Ågren
Torbjörn Rosdahl
Inger Källgren Sawela

RESERVATION

Bilaga 3

Styrelsen för SKL
2016-01-22

Reservation från Alliansen, Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola
(SOU 2015:81)
Alliansen reserverar sig till förmån för avslag på punktsatsen ett. Vi anser att
förskoleklassens krav och innehåll måste revideras, att kunskapsinnehållet måste ökas,
att förskoleklassen måste bli en del av skollagen och fullt ut integreras i grundskolan.
Det är inte rimligt att förskoleklassen fortsätter att vara en egen skolform när den nu
blir obligatorisk.
Vi vill att skolstarten ska ske vid sex års ålder. Därmed förlängs skolplikten till tio år
och förskoleklassen blir den första av tio årskurser i grundskolan. Genom att
tydliggöra förskoleklassens syfte och införa ett extra skolår ges fler elever
förutsättningar att nå målen för utbildningen.
Med allmän skolstart vid sex års ålder tydliggörs utbildningsperspektivet samtidigt
som lärandet sker med en pedagogik som är anpassad till elevernas ålder.
De kunskapskrav som finns i dag för lågstadiet ska finnas kvar, men det nya lågstadiet
blir fyraårigt.
I ett internationellt perspektiv sker den obligatoriska skolstarten i Sverige sent. I de
flesta europeiska länder är skolan tioårig och barnen börjar skolan vid sex års ålder.

RESERVATION

Bilaga 4

Styrelsen för SKL
2016-01-22

Reservation från Liberalerna, Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola
(SOU 2015:81)
Vi anser att den fjärde punkten under sammanfattningen i yttrandet (sid 1) ska ändras
till:
”SKL tillstyrker utredningens förslag att det införs en skyldighet för huvudmannen att
erbjuda lovskola eller motsvarande.”
En konsekvensändring av den ändringen är att även den första meningen under
rubriken Lovskola på sidan 3 ändras till:
”SKL tillstyrker utredningens förslag att det införs en skyldighet för huvudmannen att
erbjuda lovskola eller motsvarande insats.”

Lennart Gabrielsson

