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Innehållsförteckning
Uppföljningsrapport 2017:II för Sveriges Kommuner och Landsting

2017/§201

Ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelsen Vintersol

2017/§202

Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med
anledning av Välfärdsutredningens förslag

2017/§203

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän
handling

2017/§204

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

2017/§205

Positionspapper på funktionshinderområdet

2017/§206

Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

2017/§207

Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

2017/§208

Avtal om samverkan och arbetsmiljö med Lärarförbundets och
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

2017/§209

Avtal om samverkan och arbetsmiljö med OFRs förbundsområde
Hälso- och sjukvård

2017/§210

Avtal om samverkan och arbetsmiljö med OFRs förbundsområde
Läkare

2017/§211

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 - 2029

2017/§212

Godstrafikfrågor - förordningsändringar

2017/§213

Förändrad trängselskatt i Stockholm

2017/§214

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram
och ett estetiskt ämne i alla nationella program

2017/§215

Konsultation i frågor som rör det samiska folket

2017/§216

Anmälningar för kännedom 2017-11-17

2017/§217

Avsägelse från Sebastian Wiklund (V) i Beredningen för
samhällsbyggnad samt fyllnadsval

2017/§218

Representation till politiskt sammansatt referensgrupp till utredningen
om en effektivare kommunal räddningstjänst

2017/§219

VD informerar

2017/§220

Förbundets priofrågor

2017/§221

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2 (23)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-17
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2017/§201

Dnr: 17/03912

Uppföljningsrapport 2017:II för Sveriges Kommuner och
Landsting
Sammanfattning
Årets 14 prioriteringar omfattar 18 av kongressens inriktningsmål. 16 procent av de
förväntade resultaten uppnås inte. 29 procent förväntas uppnås efter åtgärd och 55
procent förväntas uppnås enligt plan.
Förbundets nettoresultat uppgår per augusti till 15,5 mkr (2016: 27,7 mkr).
Prognosen för året är ett överskott på 9 mkr.
SKL Företag AB-koncernen uppvisar för perioden januari - augusti ett resultat efter
finansiella poster på 283,9mkr, vilket är 239,6mkr över budget.
Totalavkastningen för SKL Pensionsstiftelse inklusive orealiserade övervärden
uppgick för perioden till 3,3 % före skatt (index 2,0 %). Avkastningen för SKL
Kapitalförvaltning AB uppgick för perioden till 2,2 % före skatt (index 1,6 %).
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 1
att godkänna förbundets uppföljningsrapport 2017:II.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-17
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2017/§202

Dnr: 17/04689

Ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelsen Vintersol
Sammanfattning
Stiftelsen Vintersol bedriver sedan mer än femtio år rehabiliteringsverksamhet på
Teneriffa. SKL utser sex av sju ledamöter i Stiftelsen Vintersol. Enligt stadgarna ska
frågan om ansvarsfrihet för stiftelsen hänskjutas till avgörande hos styrelserna för
SKL respektive Neuroförbundet.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 2
att bevilja styrelsen i Stiftelsen Vintersol ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2017/§203

Dnr: 17/04865

Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling
med anledning av Välfärdsutredningens förslag
Sammanfattning
Finansdepartementet har berett Sveriges Kommuner och Landsting tillfälle att
senast 2017-11-29 yttra sig över promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om
offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag.
Promemorian tar i huvudsak upp frågan om upphandling av vårdtjänster under
EU:s tröskelvärde, och föreslår en annonseringsskyldighet i en allmänt tillgänglig
databas oavsett om upphandlingen har ett gränsöverskridande intresse, med
undantag för upphandlingar som understiger 28 procent av tröskelvärdet. Reglerna
om överprövning, upphandlingsskadeavgift och tillsyn förslås också tillämpliga på
all sådan upphandling.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 3
att avge yttrande till finansdepartementet över promemorian Vissa förslag till
ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens
förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2017/§204

Dnr: 17/04323

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän
handling
Justitiedepartementet har berett Sveriges Kommuner och Landsting tillfälle att
senast 2017-11-22 yttra sig över Justitiedepartementets promemoria Frekventa och
omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37).
Promemorian tar upp frågan om det finns behov av att vidta åtgärder för att möta
de utmaningar som myndigheter kan stå inför vid hantering av enskilda ärenden
som gäller utbekommande av ett mycket stort antal allmänna handlingar eller
återkommande förfrågningar från samma person.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 4
att avge yttrande till Justitiedepartementet över betänkandet Frekventa och
omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2017/§205

Dnr: 17/04803

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård
Sammanfattning
Finansdepartementet har berett Sveriges Kommuner och Landsting tillfälle att
senast 2017-11-24 yttra sig över promemorian Slopad skattefrihet för förmån av
hälso- och sjukvård.
Promemorian tar i huvudsak upp frågan om slopad skattefrihet för förmån av
hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 5
att avge yttrande till finansdepartementet över promemorian Slopad skattefrihet för
förmån av hälso- och sjukvård.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lämnar reservation enligt
bilaga.
Sverigedemokraterna lämnar muntlig reservation med hänvisning till
Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas bilaga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION

Bilaga 1

Styrelsen
2017-11-17

Reservation från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna
Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot styrelsens
beslut och hänvisar till eget förslag till yttrande enligt följande:

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har erbjudits möjlighet att lämna
synpunkter på promemorian Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård och
får anföra följande.
Sammanfattning
• SKL avstyrker förslaget att slopa skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård
som inte är offentligt finansierad.
• SKL anser att förslaget är kontraproduktivt ur flera aspekter;
Ökad belastning på den allmänna vården i form av längre väntetider för diagnos och
ökad kötid till behandling.
Ökat antal sjukskrivningsdagar i strid med regeringens mål om låg och stabil
sjukfrånvaro.
Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter
SKL avstyrker förslaget att slopa skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård
betald av arbetsgivaren. Förslaget är kontraproduktivt för samhällsekonomin och
saknar en konsekvensanalys för hur det kommer att drabba SKL:s medlemmar.
Regeringen vill förmånsbeskatta löntagare för hälso- och sjukvård betald av
arbetsgivaren. Förslaget omfattar två former av avtalsvård; vård som omfattas av en
försäkring och medicinsk behandling som arbetsgivaren köper direkt av vårdgivare
eller företagshälsovård.
Motivet för en arbetsgivare för att teckna alternativa hälso- och sjukvårdsförsäkringar
är att öka hälsan och minska sjukfrånvaron. Den har en preventiv del som rör
folkhälsa och en direkt del som rör diagnos och behandling. Försäkringen är inte, som
regeringen vill antyda, en löneförmån. Den enskilda medarbetaren ”växlar” inte lön
eller avstår löneutrymme för att vara en del av försäkringen.
Förslaget är kontraproduktivt för samhällsekonomin. Oavsett om arbetsgivare
upphandlar tjänster eller tecknar en försäkring så sammanfaller syftet med det
allmännas, det vill säga att minimera antalet sjukskrivningsdagar. Det är tyvärr så att
långa vänte- och kötider till diagnos och behandling ofta leder till komplikationer för

2017-11-16

den sjuke - som kan undvikas. En ökad belastning på den allmänna vården kommer
sannolikt att leda till att SKL:s mål om att minska kostnaderna för hyrpersonal inte
uppnås.
En arbetsgivarpolitik som aktivt prioriterar insatser för en god arbetsmiljö och hälsa
ligger helt i linje med SKL:s ”Strategi för hälsa” där stor vikt läggs vid det
förebyggande arbetet, det vi i dagligt tal kallar folkhälsa. När arbetsgivare aktivt
bidrar till att de anställda får stöd att genomföra livsstilsförändringar, exempelvis
rökavvänjning, kost och motion, så bidrar de till strategins förverkligande. 80 procent
av de kroniska sjukdomarna går att förebygga genom ”KRAM”, Kost, Rökning,
Alkohol och Motion.
Förslaget saknar en konsekvensanalys av hur SKL:s medlemmar drabbas. Ungefär var
tionde anställd omfattas av en arbetsgivarbetald försäkring. Premieinbetalningarna för
sjukvårdsförsäkringar uppgick 2016 till 2,4 miljarder. Systemet tillför det svenska
vårdsystemet stora belopp samt minskar belastningen i en vård som förvisso håller
höga medicinska resultat, men har stora problem med tillgänglighet och kötider.
Förslaget kommer att leda till förlängda sjukskrivningstider, vilket strider mot
regeringens mål om låg och stabil sjukfrånvaro.
Enligt partsgemensam data för LO, PTK och Svenskt Näringsliv är det vanligt att
företag tecknar sjukvårdsförsäkring för samtliga anställda oavsett position eller
grundlön. En stor andel är mindre företag med färre än 50 anställda. Det innebär att
förslaget slår hårdast mot småföretagare. Det slår i dubbel bemärkelse mot kvinnor,
dels genom att de ofta är småföretagare, dels genom att kvinnor har fler
sjukskrivningsdagar än män.
Även om merparten av sjukförsäkringarna återfinns inom den privata sektorn så har en
andel av SKL:s medlemmar privata sjukförsäkringar, främst inom bolagssektorn.
Förslaget saknar proportionalitet, det leder till större konsekvenser än det tänkta syftet.
Det kommer att kosta samhällsekonomin betydligt mer än den tänkta intäkten till
statskassan. Det rimliga vore att regeringen tar tillbaka förslaget och tillsammans med
SKL och arbetsgivare diskutera hur hen gemensamt kan bidra till att människor kan
arbeta och bidra till det allmänna länge, oavsett var framtidens pensionsgräns kommer
att ligga.
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2017/§206

Dnr: 16/01194

Positionspapper på funktionshinderområdet
Sammanfattning
Kansliet har fått i uppdrag av arbetsutskottet att utarbeta ett positionspapper på
funktionshinderområdet. Positionspapperet redovisar SKL:s ställningstaganden för
tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inom flera
områden såsom folkhälsa, hälso- och sjukvård, individuella stöd, utbildning,
arbetsmarknad, kultur och fritid.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 6
att godkänna föreliggande förslag till positionspapper på funktionshinderområdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-17
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2017/§207

Dnr: 17/03868

Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)
Sammanfattning
Justitiedepartementet har berett Sveriges Kommuner och Landsting tillfälle att
senast 2017-11-10 yttra sig över Integritetskommitténs slutbetänkande Så stärker vi
den personliga integriteten (SOU 2017:52). Anstånd har beviljats till 2017-11-17.
Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om på vilket sätt, genom olika initiativ från
Regeringen till lagstiftningsåtgärder eller genom specifika uppdrag till vissa
myndigheter, den personliga integriteten i Sverige kan stärkas. Betänkandet
innehåller endast ett lagförslag som gäller ett tillägg i en bestämmelse i
kommittéförordningen´. Det innebär att om förslagen i ett betänkande har
betydelse för den personliga integriteten på det sätt som avses i 2 kap 6 § andra
stycket regeringsformen, ska konsekvenserna i det avseendet anges i betänkandet
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 7
att avge yttrande till Justitiedepartementet över betänkandet Så stärker vi den
personliga integriteten (SOU 2017:52).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-17
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2017/§208

Dnr: 17/04335

Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer
Sammanfattning
Socialdepartementet har berett Sveriges Kommuner och Landsting tillfälle att senast
2017-11-27 yttra sig över promemorian Legitimation för hälso- och
sjukvårdskuratorer.
I promemorian förslås att legitimation ska införas för kuratorer inom hälso-och
sjukvården och att yrkestiteln ska vara hälso-och sjukvårdskurator.
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 8
att avge yttrande till Socialdepartementet över promemorian Legitimation för hälsooch sjukvårdskuratorer (DS 2017:39).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2017/§209

Dnr: 17/05101

Avtal om samverkan och arbetsmiljö med Lärarförbundets och
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd
Sammanfattning
Överenskommelse avseende Avtal om samverkan och arbetsmiljö har den 13
oktober 2017 träffats med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds
Samverkansråd. Avtal om samverkan och arbetsmiljö ersätter 2017-11-01 nuvarande
samverkansavtal FAS 05. Avtalet gäller från och med detta datum tillsvidare.
Ändringarna i korthet:
• strukturen i avtalet har förenklats och avtalstexten förtydligats
• mål och syfte med samverkan har förtydligats
• kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö har förstärkts
• det har förtydligats vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå,
arbetsplatsnivå och partsnivå
• det systematiska arbetsmiljöarbetet och skyddsombudens roll har lyfts fram
• det har fastslagits att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten enligt 11 §
medbestämmandelagen (MBL) och informationsskyldighet enligt 19 § MBL
• det har förtydligats att en förutsättning för att omhänderta
förhandlingsskyldighet enligt 14 § respektive 38 § MBL i ett lokalt
samverkansavtal är att mandat att hantera sådana förhandlingar har
delegerats till de lokala fackliga företrädarna
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 9
att godkänna den preliminära överenskommelsen avseende Avtal om arbetsmiljö
och samverkan med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11 (23)

Protokoll
Sammanträdesdatum
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Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2017/§210

Dnr: 17/05400

Avtal om samverkan och arbetsmiljö med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård
Sammanfattning
Överenskommelse avseende Avtal om samverkan och arbetsmiljö har den 24
oktober 2017 träffats med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård. Avtal om
samverkan och arbetsmiljö ersätter 2017-11-01 nuvarande samverkansavtal FAS 05.
Avtalet gäller från och med detta datum tillsvidare.
Ändringarna i korthet:
•
•
•
•
•
•
•

strukturen i avtalet har förenklats och avtalstexten förtydligats
mål och syfte med samverkan har förtydligats
kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö har förstärkts
det har förtydligats vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå,
arbetsplatsnivå och partsnivå
det systematiska arbetsmiljöarbetet och skyddsombudens roll har lyfts fram
det har fastslagits att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten enligt 11 §
medbestämmandelagen (MBL) och informationsskyldighet enligt 19 § MBL
det har förtydligats att en förutsättning för att omhänderta
förhandlingsskyldighet enligt 14 § respektive 38 § MBL i ett lokalt
samverkansavtal är att mandat att hantera sådana förhandlingar har
delegerats till de lokala fackliga företrädarna.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 10
att godkänna den preliminära överenskommelsen avseende Avtal om arbetsmiljö
och samverkan med med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-17
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2017/§211

Dnr: 17/05401

Avtal om samverkan och arbetsmiljö med OFRs
förbundsområde Läkare
Sammanfattning
Överenskommelse avseende Avtal om samverkan och arbetsmiljö har den 18
oktober 2017 träffats med OFRs förbundsområde Läkare. Avtal om samverkan och
arbetsmiljö ersätter 2017-11-01 nuvarande samverkansavtal FAS 05. Avtalet gäller
från och med detta datum tillsvidare.
Ändringarna i korthet:
•
•
•
•
•
•
•

strukturen i avtalet har förenklats och avtalstexten förtydligats
mål och syfte med samverkan har förtydligats
kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö har förstärkts
det har förtydligats vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå,
arbetsplatsnivå och partsnivå
det systematiska arbetsmiljöarbetet och skyddsombudens roll har lyfts fram
det har fastslagits att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten enligt 11 §
medbestämmandelagen (MBL) och informationsskyldighet enligt 19 § MBL
det har förtydligats att en förutsättning för att omhänderta
förhandlingsskyldighet enligt 14 § respektive 38 § MBL i ett lokalt
samverkansavtal är att mandat att hantera sådana förhandlingar har
delegerats till de lokala fackliga företrädarna.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 11
att godkänna den preliminära överenskommelsen avseende Avtal om arbetsmiljö
och samverkan med OFRs förbundsområde Läkare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-17
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2017/§212

Dnr: 17/04371

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029
Sammanfattning
Näringsdepartementet har berett Sveriges Kommuner och Landsting tillfälle att
senast 2017-11-30 yttra sig över Trafikverkets Förslag till nationell plan för
transportsystemet 2018- 2029.
Trafikverket har haft i uppdrag att presentera ett förslag till nationell
trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet. Samtidigt som de
regionala planupprättarna i länen har haft i uppdrag att presentera förslag till
länsplaner för den regionala transportinfrastrukturen. Trafikverkets planförslag
utgår ifrån de transportpolitiska målen, riksdagens beslut om
infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt
konkurrenskraft och hållbar utveckling samt regeringens direktiv. Regeringens direktiv
ringar in sex samhällsutmaningar som planförslagets prioriteringar utgår ifrån.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 12
att avge yttrande, med föreslagen ändring, till Näringsdepartementet över
betänkandet Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-17
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2017/§213

Dnr: 17/04381

Godstrafikfrågor - förordningsändringar
Sammanfattning
Näringsdepartementet har berett Sveriges Kommuner och Landsting tillfälle att
senast 2017-11-30 yttra sig över promemoria Godstrafikfrågor-förordningsändringar.
I promemorian lämnas förslag till de förordningsändringar som behövs för att
tyngre fordon ska kunna föras på allmänna vägar.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 13
att avge yttrande till Näringsdepartementet över promemoria Godstrafikfrågorförordningsändringar.

Miljöpartiet lämnar särskilt yttrande, se bilaga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SÄRSKILT YTTRANDE

Bilaga

Styrelsen för Sveriges Kommuner och
Landsting
2017-11-17

Särskilt yttrande från Miljöpartiet, Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Godstrafikfrågor – förordningsändringar
74 tons lastbilar - ändring trafikförordningen.
Miljöpartiet bedömer att Sveriges Kommuner och Landsting enbart ska ställa sig
bakom ändringen av trafikförordningen (1998:1276) om det kan säkerställas att
förändringen gäller vägar där lastbilar inte konkurrerar med tåg och sjöfart.
Att öka tyngden på fordon till 74 ton kommer därtill att ställa ökade krav på
väginfrastruktur framförallt på befintliga broar. Miljöpartiet ser med oro på att ökande
infrastrukturinvesteringar på väg som då blir en konsekvens, riskerar tränga undan
investeringar i järnväg och annan klimateffektiv infrastruktur.

Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-17
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2017/§214

Dnr: 17/04595

Förändrad trängselskatt i Stockholm
Sammanfattning
Finansdepartementet har berett Sveriges Kommuner och Landsting tillfälle att
senast 17-11-09 yttra sig över författningsförslag avseende förslaget i framställan
från regeringens förhandlingsperson i Sverigeförhandlingen om förändrad
trängselskatt i Stockholm.
Föreslagna ändringar av trängselskattesystemet förväntas avlasta vägnätet och leda
till att trängseln minskar.
SKL är positiva till att förändra trängselskatten för att minska trängseln och
säkerställa Statens medfinansiering av kollektivtrafikinvesteringar i Stockholms län.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 14
att avge yttrande till Finansdepartementet över betänkandet Framställan om
förändrad trängselskatt i Stockholm.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-17
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2017/§215

Dnr: 17/04482

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på
yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program
Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har berett Sveriges Kommuner och Landsting tillfälle att
senast 2017-12-06 yttra sig över promemorian Ökade möjligheter till grundläggande
behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program.
Promemorian berör två omarbetade förslag från Gymnasieutredningens betänkande
(SOU 2016:77); om grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram och om
införandet av ett estetiskt ämne på alla nationella program.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 15
att avge yttrande till Utbildningsdepartementet över promemoria Ökade möjligheter
till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla
nationella program.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lämnar reservation enligt
bilaga.
Sverigedemokraterna lämnar muntlig reservation med hänvisning till
Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas bilaga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION

Bilaga 1

Styrelsen
2017-11-17

Reservation från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, SKL styrelsen
2017-11-17
Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och
ett estetiskt ämne i alla nationella program
Snarare än att lyfta fram estetiska ämnen på det sätt som här föreslås bör man ta ett
större grepp och göra en översyn av ämnesinnehållet i gymnasieskolan. Vi menar
också att förslaget att göra detta på gymnasiearbetets bekostnad måste avvisas. Det är
viktigt att gymnasiearbetet får behålla den omfattning det har i dag om 100
gymnasiepoäng.

Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-17
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2017/§216

Dnr: 17/04720

Konsultation i frågor som rör det samiska folket
Sammanfattning
Kulturdepartementet har berett Sveriges Kommuner och Landsting tillfälle att
senast 2017-11-21 yttra sig över promemorian ”Konsultation i frågor som rör det
samiska folket” (Ds 2017:43).
Promemorian tar i huvudsak upp ett förslag som innebär en skyldighet för
regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting att konsultera
Sametinget i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 16
att avge yttrande till kulturdepartementet över promemorian Konsultation i frågor
som rör det samiska folket.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lämnar reservation enligt
bilaga.
Sverigedemokraterna lämnar muntlig reservation med hänvisning till
Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas bilaga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION
Styrelsen
2017-11-17

Reservation från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna,
SKL styrelsen 2017-11-17
Konsultation i frågor som rör det samiska folket
Vi reserverar oss mot beslutet med hänvisning till eget yrkande om tillägg i yttrandet
enligt följande:
SKL anser att den särskilda konsultationsordningen i likhet vad som gäller i Norge,
enbart ska gälla för regeringen, departement och andra statliga myndigheter och
verksamheter. Vi anser dock att det är viktigt att berörda kommuner, landsting och
regioner utvecklar lokala former för samråd och konsultationer med företrädare för
den lokala samiska befolkningen.

Bilaga 1

Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-17
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2017/§217

Dnr: 17/00001

Anmälningar för kännedom 2017-11-17
Anmälningar för kännedom 2017-11-17
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen föreslås besluta i ärende 17
att lägga anmälningar för kännedom, punkterna 1-4, till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19 (23)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-17
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2017/§218

Dnr: 15/1029

Avsägelse från Sebastian Wiklund (V) i Beredningen för
samhällsbyggnad samt fyllnadsval
Sammanfattning
Sebastian Wiklund (V), Stockholm stad, har inkommit med en avsägelse som
ledamot i Beredningen för samhällsbyggnad.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen föreslås besluta i ärende 18
att godkänna avsägelse från Sebastian Wiklund (V) som ledamot i Beredningen för
samhällsbyggnad
att utse Deniz Butros (V), Norrköpings kommun, som ny ledamot i Beredningen
för samhällsbyggnad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20 (23)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-17
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2017/§219

Dnr: 17/05209

Representation till politiskt sammansatt referensgrupp till
utredningen om en effektivare kommunal räddningstjänst
Sammanfattning
Regeringen beslutade i februari 2017 kommittédirektiven En effektivare kommunal
räddningstjänst (dir 2017:15). En särskild utredare ska ur ett brett
effektivitetsperspektiv se över kommunernas brandförebyggande verksamhet och
räddningstjänst.
En politiskt sammansatt referensgrupp ska knytas till utredningen. Referensgruppen
ska bestå av företrädare för riksdag, landsting och kommuner.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut
Styrelsen beslutar i ärende 19
att nominera nedanstående personer till den politiskt sammansatta referensgruppen
till utredningen om en effektivare kommunal räddningstjänst:
Helene Eliasson (S), Västra Götalandsregionen
Ida Asp (S), Östersunds kommun
Ulf Nymark (MP), Lunds kommun
Carina Zachau (M), Örkelljunga kommun
Anders Wigselbo (C), Sala kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-17
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2017/§220

VD informerar
Sammanfattning
Ingen information.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-17
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
2017/§221

Förbundets priofrågor
Sammanfattning
Den här månaden informerar Per-Arne Andersson, avdelningen för utbildning och
arbetsmarknad, om Bättre förutsättningar för skolutveckling och Susanna Wahlberg,
avdelningen för vård och omsorg om Missbruk och beroende.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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