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Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
Tid

fredagen den 6 mars 2015, kl. 10:00-11:10

Plats

Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm

Närvarande:

Anders Knape (M)
Elisabeth Unell (M)
Pia Kinhult (M)
Erik Langby (M)
Sten Nordin (M)
Jonas Ransgård (M)
Anders Ågren (M)
Lennart Gabrielsson (FP)
Helene Odenjung (FP)
Carola Gunnarsson (C)
Monica Selin (KD)
Ilmar Reepalu (S)
Anders Henriksson (S)
Gert-Inge Andersson (S)
Peter Roslund (S)
Karin Wanngård (S)
Gert-Inge Andersson (S)
Erika Ullberg (S)
Heléne Fritzon (S)
Ann-Catrin Lofvars (MP)
Emil Broberg (V)

ordförande

ersätter Suzanne Frank (M)

ersätter Birgitta Rydberg (FP)

ersätter Lena Micko (S)

ersätter Anneli Hulthén (S)

Icke tjänstgörande ersättare

Stefan Svensson (M)
Helene Odenjung (FP)
Jonas Andersson (FP)
Eva Nypelius (C)
Bengt Germundsson (KD)
Kenneth Backgård (NS)

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

Anna Fransson (S)
Ulf Olsson (S)
Elvy Söderström (S)
Peter Lindroth (S)
Peter Olofsson (S)
Anna Hövenmark (V)
Billy Bertilsson (SVG)
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§ 20

Arbetsordning för valkongress 2015

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från arbetsutskottet i
ärende 1 att föreslå kongressen besluta

2 (12)

§ 20
Arbetsordning valkongress
2015
Dnr 15/0709

att fastställa arbetsordning för valkongressen.

§ 21

Övriga förslag till valkongressen

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från arbetsutskottet i
ärende 2 att föreslå kongressen besluta

§ 21
Övriga förslag till
valkongressen
Dnr 15/1011

att fastställa röstlängd, kallelse till valkongress, välja
presidium för kongressen, fastställa föredragningslista, utse
justerare av kongressens protokoll samt att välja
ledamöter/ordförande/vice ordförande i kongressens
valutskott.

§ 22

Revidering av stadgar för SKL

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från arbetsutskottet i
ärende 3 att föreslå kongressen besluta

§ 22
Revidering av stadgar för
SKL
Dnr 15/0707

att godkänna förslag på ändringar i stadgar för Sveriges
Kommuner och Landsting vad gäller punkt 1 om Ändamål,
punkt 2 om Medlemmar samt punkt 8 om Kansli och
verkställande direktör.

§ 23

Förslag till föredragningslista vid valkongress 24
mars 2015

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från arbetsutskottet i
ärende 4

§ 23
Föredragningslista
valkongress 2015
Dnr 15/1042

att fastställa förslag till föredragningslista för valkongressen.

§ 24

Förslag till arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i SKL

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från
ersättningsutskottet i ärende 5
att som riktmärke för förbundets arvoden ange att
arvodeskostnadernas andel av SKL:s budget inte ska öka

§ 24
Arvoden och ersättningar
Dnr 15/0708
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under mandatperioden,
att uppdrag från SKL:s kongress 2011 ska anses
återrapporterat,
att bemyndiga styrelsen att inom angivet riktmärke besluta
om arvoden och ersättningar till förbundet förtroendevalda
satt, samt
att till valkongressen 2019 föreslå riktmärke för förbundets
arvoden för kommande mandatperiod.

§ 25

Översyn av riktlinjer inför ombudsval till SKL:s
kongresser 2019

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från valnämnden i
ärende 6

§ 25
Översyn av riktlinjer inför
ombudsval
Dnr 15/0918

att tillsätta och nominera ledamöter till en blandad
arbetsgrupp (3 förtroendevalda/3 tjänstemän) med uppdrag att
se över rutiner inför ombudsvalet 2018.

§ 26

Ändrad inkomstutjämning för kommuner och
landsting

Styrelsen beslutar efter votering med resultatet 11-10 i
enlighet med förslag från arbetsutskottet i ärende 7
att avge yttrande till finansdepartementet över betänkandet
Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting.
Styrelsen beslutar om att lägga till en protokollsanteckning
från M-gruppen enligt följande:
”Det svenska systemet för utjämning av intäkter och
kostnader inom kommunsektorn är viktigt för att alla
kommuner, landsting och regioner ska ha rimliga
förutsättningar att fullgöra sina uppgifter. Att vårda systemet
är angeläget. Det nu föreliggande förslaget får negativ effekt
för ett antal av SKL:s medlemmar. SKL har bl.a. visat på
behovet av översyn av kostnadsutjämningen med avseende på
förutsättningarna för snabbväxande kommuner att klara
nödvändig utbyggnad av den kommunala servicen. Även i
övrigt är det angeläget att se över hur systemet är uppdaterat.
I detta läge borde regeringen avvakta med att gå vidare med
föreliggande förslag till förändring av inkomststutjämningen
tills nödvändig översyn har genomförts".

§ 26
Ändrad
inkomstutjämning
Dnr 15/0256
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S- och V-gruppen lämnar en reservation enligt bilaga 1.
Voteringsprotokoll redovisas i bilaga 2.

§ 27

Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang (Ds
2014:44)

Styrelsen beslutar med ändring i förslag från beredningen för
kultur och fritid i ärende 8

§ 27
Maskeringsförbud
Dnr 14/6834

att avge yttrande till justitiedepartementet över promemorian
Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang (Ds 2014:44).
V-gruppen lämnar en reservation i enlighet med bilaga 3.

§ 28

Från analog till digital marksänd radio – en plan
från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från beredningen för
kultur och fritid i ärende 9

§ 28
Analog till digital
marksänd radio
Dnr 14/7008

att avge yttrande till kulturdepartementet över betänkandet
Från analog till marksänd radio- en plan från
Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77).
MP-gruppen lämnar en reservation i enlighet med bilaga 4.

§ 29

Kommunernas förmåga och intresse att överta den
tillsyn som generalläkaren för närvarande utför

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från beredningen för
samhällsbyggnad i ärende 10

§ 29
Överta tillsyn
generalläkaren
Dnr 14/6424

att avge yttrande till statens offentliga utredningar
”Utredningen om översyn av generalläkarfunktionen” (Fö
2014:03).

§ 30

Försvarsmakten i samhället – En långsiktigt
hållbar personalförsörjning och en modern
folkförankring av försvaret (SOU 2014:73)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från
förhandlingsdelegationen i ärende 11
att avge yttrande till försvarsdepartementet över betänkandet
Försvarsmakten i samhället – En långsiktigt hållbar
personalförsörjning och en modern folkförankring i försvaret

§ 30
Försvarsmakten i
samhället
Dnr 14/7007
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(SOU 2014:73).

§ 31

Nominering av ordinarie ledamöter och ersättare
till Rikssjukvårdsnämnden 2015-2018

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från partigrupperna i
ärende 12
att nominera ledamöter och ersättare till
Rikssjukvårdsnämnden för perioden 2015-2018 enligt
följande
Södra regionen

Ingrid Lennerwald (S) Region Skåne, ledamot
Stefan Lamme (M) Region Skåne, ersättare
Sydöstra regionen

Christoffer Bernsköld (S) Region Östergötland, ledamot
Christer Jonsson (C) Landstinget i Kalmar län, ersättare
Västsvenska regionen

Jonas Andersson (FP), Västra Götalandsregionen, ordinarie
Elise Pilhem Norberg (V), Västra Götalandsregionen,
ersättare
Stockholmsregionen

Marie Ljungberg Schött (M) Stockholms läns landsting,
ledamot
Dag Larsson (S) Stockholms läns landsting, ersättare
Uppsala Örebroregionen

Börje Wennberg (S) Landstinget i Uppsala län, ledamot
Elisabeth Kihlström (KD) Landstinget i Värmland, ersättare
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) Region Örebro län,
adjungerad
Norra regionen

Harriet Hedlund (S) Västerbottens läns landsting, ledamot
Niklas Sandström (M) Västerbottens läns landsting, ersättare
Sveriges Kommuner och Landsting

Ordförande i sjukvårdsdelegationen, adjungerad
Vice ordförande i sjukvårdsdelegationen, adjungerad

§ 31
Nominering
rikssjukvårdsnämnden
Dnr 14/2898
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att Rikssjukvårdsnämnden föreslås adjungera Marie-Louise
Forsberg-Fransson (S), Region Örebro län till sina möten för
att representation från Uppsala-Örebroregionens båda
universitetssjukhus ska uppnås, samt
att Rikssjukvårdsnämnden föreslås adjungera ordförande och
vice ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.

§ 32

Överenskommelse mellan staten och SKL om
statens bidrag till landstingen för kostnader för
läkemedelsförmånerna

§ 32
Ök om läkemedelsförmånerna
Dnr 15/0587

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från
sjukvårdsdelegationen i ärende 13
att godkänna förslag till överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om statens bidrag
till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m.
för år 2015, samt
att i en skrivelse informera landstingen och regionerna om
överenskommelsen

§ 33

Ägarrepresentant vid SKL Företag AB:s
årsstämma

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från arbetsutskottet i
ärende 14

§ 33
Ägarrepresentant SKL
Företags årsstämma
Dnr 15/0957

att utse Erika Ullberg (S), ersättare i SKL:s styrelse till
ägarrepresentant till SKL Företag AB:s ordinarie
bolagsstämma den 25 mars 2015.

§ 34

Ägarrepresentant vid SKL Kapitalförvaltning
AB:s bolagsstämma

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från arbetsutskottet i
ärende 15
att utse Lena Micko (S), ledamot i SKL:s styrelse till SKL
Kapitalförvaltning AB:s ordinarie bolagsstämma den 25 mars
2015

§ 34
Ägarrepresentant SKL
Kapitalförvaltnings
årsstämma
Dnr 15/0958
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§ 35

Anmälningar för kännedom

Styrelsen beslutar i ärende 16
att lägga anmälningar för kännedom, punkterna 1–4 till
handlingarna.

§ 36

Uppföljningsrapport III för SKL 2014

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från arbetsutskottet i
ärende 17
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§ 35
Anmälningar för
kännedom
Dnr 15/0671

§ 36
Uppföljningsrapport
III för SKL
Dnr 15/0974

att godkänna SKL:s uppföljningsrapport 2014:III

§ 37

SKL:s årsredovisning 2014

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från arbetsutskottet i
ärende 18

§ 37
SKL:s årsredovisning
2014
Dnr 14/2416

att godkänna Sveriges Kommuner och Landstings
årsredovisning för 2014.

§ 38

Borgensåtagande för SKL Fastigheter och Service

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från arbetsutskottet i
ärende 19

§ 38
Borgensåtagande SKL
FS
Dnr 14/5411

att SKL ingår borgensåtagande för SKL FS-koncernen med
dotterbolag för såväl befintliga lån som lån i samband med
framtida köp av fastighet.

§ 39

Revisionsberättelse 2014 för SKL

§ 39

Ärendet utgår

Revisionsberättelse
2014 för SKL

§ 40

§ 40

Vd informerar

Per-Arne Andersson informerar om läget med
Arbetsförmedlingens (Af) nedläggning av 100 kontor. Af har
konstaterat att en dialog borde ha förts med kommunerna. Nu
diskuteras en eventuell överenskommelse mellan SKL och
Af.

Vd informerar
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Sverigeförhandlingen
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§ 41

Gunilla Glasare informerar om Sverigeförhandlingen (f d
Sverigebygget).

Sverigeförhandlingen

§ 42

§ 42

Övriga frågor

Ordförande Anders Knape tackar styrelsen för ett gott
samarbete och god stämning under den gångna
mandatperioden och avslutar med att önska Lena Micko lycka
till.
Ilmar Reepalu tackar ordförande för ett gott jobb och för att
ha lett mötena på ett bra sätt.

Vid protokollet

Justeras

Johanna Lampinen Dunér

Anders Knape

Övriga frågor
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Reservation från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att första stycket i yttrandet ska
formuleras enligt följande:
Sveriges Kommuner och Landsting tillstyrker förslaget. Förbundet anser dock, i
enlighet med tidigare yttranden att diskussionen bör breddas till att också omfatta
kostnadsutjämningen, som ska utjämna för strukturella kostnadsskillnader mellan
kommuner.
(…)

SB

Bilaga 2

VOTERINGSPROTOKOLL
Styrelsen
2015-03-06

10 (12)

Arbetsutskottets förslag=Ja, S-gruppens förslag=Nej
Ledamöter

Tjänstgörande ers.

Ja

Elisabeth Unell (M)

X

Pia Kinhult (M)

X

Erik Langby (M)

X

Sten Nordin (M)

X

Suzanne Frank (M)

Jonas Ransgård (M)

Nej

X

Anders Ågren (M)

X

Lennart Gabrielsson (FP)

X

Birgitta Rydberg (FP)

X

Carola Gunnarsson (C)

X

Monica Selin (KD)

X

Ilmar Reepalu (S)

X

Anders Henriksson (S)

X

Lena Micko (S)

X

Peter Roslund (S)

X

Karin Wanngård (S)

X

Anneli Hulthén (S)

Gert-Inge Andersson (S)

X

Erika Ullberg (S)

X

Heléne Fritzon (S)

X

Ann-Catrin Lofvars (MP)

X

Emil Broberg (V)

X

Anders Knape (M)

X

Avstår

SB

RESERVATION

Bilaga 3

Styrelsen
2015-03-06

11 (12)

Reservation från Vänsterpartiet
Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang (Ds 2014:44)
Sammanfattning



Kommunerna är den största offentliga finansiären av idrotten. Därför måste
idrottsevenemang vara säkra och bidra till positiva effekter i samhället.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ser förslagen i Ds 2014:44 som
viktiga för att utveckla positiva och säkra idrottsevenemang och ställer sig
positiv till förslagen.

Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter
I de flesta idrottsarenor i Sverige är en kommun involverad antingen i form av ägande
och eller drift. Detta speglar det stora värde kommunerna tillskriver idrotten.
Kommunerna är den största offentliga finansiärerna av idrotten där just olika former
av anläggningsstöd utgör den största andelen av de totala stöden.
En förutsättning för den kommunala involveringen i idrottsanläggningar är att stöden
fyller sina syften. Därför måste de idrottsevenemang som äger rum där vara säkra och
bidra till positiva effekter i samhället. Kommunernas engagemang i idrottsarenor
måste ses som legitimt av medborgarna.
Nuvarande förhållanden med återkommande ordningsstörningar i anslutning till
idrottsarrangemang och utvecklingen av subkulturer där framförallt pojkar och unga
män utvecklar negativa beteenden i samband med idrottsevenemang, bidrar inte till att
de kommunala engagemangen i idrottsarenor fyller sina syften. Effekten kan bli att
medborgarna uppfattar de kommunala engagemangen i idrottsarenor som negativa.
Trots att de händelser som förslagen i Ds 2014:44 syftar till att motverka inte är
särskilt frekventa ser SKL förslagen som betydelsefulla pusselbitar för kommuner,
räddningstjänst, polisen, arenaägare, driftsbolag och inte minst idrottens
organisationer till att utveckla positiva och säkra idrottsarrangemang. SKL ställer sig
således positiv till de förslag som presenteras i Ds 2014:44.
SKL vill i sammanhanget påminna om förbundets yttrande över Mer glädje för
pengarna (SOU 2013:19). I detta poängterades att SKL instämde i utredarens
bedömning att finansieringen av höjd arenasäkerhet primärt är idrottens ansvar samt
att förutsättningarna för att förhindra nyrekrytering till risksupportergrupperingar är
ett socialt orienterat arbete varför en kompetenshöjning inom idrottens organisationer
om sådana utmaningar är av vikt. En kompetenshöjning hos idrottens aktörer ökar
också möjligheterna till samverkan med kommuner och landsting i dessa frågor.
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Reservation från Miljöpartiet
Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)
SKL föreslår att:
Riksdagen inte bör fatta beslut om att public service-företagens och de kommersiella
radioföretagens analoga marksändningar ska upphöra.
Ställningstagande:
Miljöpartiet anser inte att utredningen visar på tillräckligt starka skäl till att public
service ska upphöra med analoga sändningar.
Utredningen lyfter flera frågor som inte besvaras, bland annat när det gäller
finansiering. Utredningen nämner att lokal icke-kommersiell närradio ska kunna
fortsätta att sända på FM-bandet, men tar inte upp hur det ska finansieras om Sveriges
radio upphör med sändning på FM.
Utredningen tar även upp frågan om täckning, och nämner att 99,8% av den bosatta
befolkningen ska nås. Däremot tar man inte upp frågor kring områden som är
obefolkade, men där många människor rör sig. Fjällvärlden och skärgården kan vara
exempel på sådana områden.
Det är av största vikt att det överallt går att ta del av public service sändningar, även
utanför befolkade områden.
I krissituationer eller när man behöver gå ut med allmänna varningar är det viktigt att
alla kan nås av budskapet.
Utredningen visar inte heller på något övertygande sätt att hushållen är beredda att
ersätta FM-mottagare med DAB-mottagare. Eftersom allt fler väljer att lyssna på radio
via Internet, är det tvärt om troligt att en stor andel av hushållen inte skaffar DABmottagare. De tillfällen internetuppkoppling inte fungerar skulle dessa grupper då inte
nås av radioutsändningar över huvud taget om FM-utsändningen släcks ner, vilket är
problematiskt ur beredskapsskäl.
Såsom förslaget ligger, och med de osäkerheter som fortfarande föreligger när det
gäller teknik och infrastrukturella utmaningar anser inte Miljöpartiet att SKL kan
ställa sig bakom det.

