INBJUDAN
2017-09-07

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

Politikerinformation torsdagen den 7 september 2017
Välkomna till information för samtliga förtroendevalda i SKL:s styrelse och
beredningar i samband med beredningsdagen den 7 september 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 7 september 2017
Lokal: Hotell Hilton, Slussen, Stockholm
Denna gång medverkar:
Inrättandet av en Delegationen mot Segregation
Jonas Nygren, särskild utredare Delegationen mot
segregation

kl. 10:30-11:00

Det handlar om förtroende och demokrati - om
Sveriges Radios uppdrag och arbete
Cilla Benkö, VD, Sveriges radio

kl. 11:00-11:30

Kongressbeslutet Strategi för hälsa
Styrgruppen för arbetet med Strategi för hälsa (Anders
Henriksson (S), Karin Pleijel (MP), Mats Eriksson (M),
Hans Karlsson, avdelningschef samt Anne Bylund,
projektledare)

kl. 11:30 – 11:50

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
2017-09-07
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 7 september 2017, kl 13:00
Plats: Runda rummet, Hornsgatan 20
Ordförande: Lena Micko
Sekreterare: Katarina Wästlund

SKL företag 13:00-13:45
Föredragningslista
Ärenden

Notering

Ärenden för överläggning
1.

Arbetsutskottets egna överläggningar
17/00039

13:45 – 14:00

2.

Besök av de förtroendevalda revisorerna 17/03536

14:00 – 14:25

Kenneth Strömberg (S) Stockholms stad, Leif
Sandberg (M), Hammarö kommun och Jeppe
Johnsson (M) Sölvesborgs kommun. Michael
Sjölander, auktoriserad revisor från Ernst &
Young
Kommentar: Information om de förtroendevalda
revisorernas arbete och presentation av
revisionsplan.

Ärenden för beredning inför styrelsen denna
månad
3.

Betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU
2017:37)
17/03042

14:25 – 14:35
Lena Svensson
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Kommentar: Betänkandetrapporten syftet har varit
att identifiera risker i välfärdssystemen och andra
närliggande skattefinansierade eller
skattesubventionerade system för att därigenom
kunna säkerställa en korrekt användning av
offentliga medel samt effektivt förebygga och
beivra brottslighet av detta slag.
Kartläggningen omfattar brottslighet som riktas
mot flera olika utbetalande aktörer. Dessa är
Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassor, Centrala
studiestödsnämnden, Försäkringskassan,
kommuner, länsstyrelser, Migrationsverket,
Pensionsmyndigheten och Skatteverket.
SKL tillstyrker till stora delar föreliggande förslag
samt föreslår översyn av vissa delar.
4.

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i
välfärden (SOU 2017:38)
17/03044
Kommentar: Välfärdsutredningen har haft i uppdrag
att analysera hur kvalitetsmått kan användas
strategiskt i välfärden, ge förslag på hur register
kan förbättras inom hälso- och sjukvård samt
socialtjänst. Dessutom har utredningen sett över
hur den ekonomiska insynen i privat utförd välfärd
med offentlig finansiering kan utvecklas.
-

SKL anser att det är angeläget att de
offentliga medel som finansierar välfärden
ska gå till det som de är avsedda för.

-

SKL saknar ett helhetsgrepp över
kvalitetskrav och uppföljning vad gäller
välfärdstjänsterna. Utredningens förslag
uttrycker många punktinsatser.

-

SKL anser att samma krav på kvalitet och
uppföljning ska gälla för alla utförare av
offentligt finansierade välfärdstjänster
oavsett organisationsform

-

SKL hade i remissvaret på delbetänkandet
Ordning och reda i välfärden (SOU
2016:78) förhoppningar om att det i

14:35 – 14:45
Lena Svensson
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slutbetänkandet skulle kunna vissa att
kvalitetskrav och resultat skulle kunna
kopplas till en eventuell
vinstbegränsningsmodell.
SKL håller med utredningen om att det är svårt att
definiera alla aspekter av kvalitet i välfärden men
att förbundet såg fram emot en vidare analys av
hur olika kvalitetssystem skulle kunna användas på
ett strategiskt sätt vid till exempel upphandling av
välfärdstjänster och uppföljning av utförda
välfärdstjänster, detta oavsett driftform.
5.

Nya skatteregler för företagssektorn
17/03478

14:45 – 14:50
Germund Persson

Kommentar: Promemorian tar i huvudsak upp
frågan om ränteavdragsbegränsningar i
bolagssektorn, bl.a. mot bakgrund av EU:s
direktiv (EU 2016/1164) mot
skatteundandraganden, och berör även frågan om
ränteavdrag för s.k. interna lån.
Kansliets förslag är att förbundet avstyrker de
lagförslag som presenteras i promemorian och
istället föreslår att Sverige ska införa de regler som
återfinns i EU- direktivet – både den i direktivet
reglerade huvudregeln och de lättnadsregler som
finns där (bl.a. avseende samhällsviktiga
investeringar) – samt att de nuvarande
ränteavdragsbegränsningsreglerna för interna lån
därmed ska avskaffas.
6.

En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)
17/03598
Kommentar: Betänkandet tar i huvudsak upp frågan
om kameraövervakning och hur
kameraövervakningslagen behöver anpassas till
EU:s nya reglering om behandling av
personuppgifter.
Kansliets förslag är att förbundet i huvudsak ska
tillstyrka utredningens förslag, men peka på
behovet av ytterligare undantag från
tillståndsplikten och på förtydliganden i vissa

14:50 – 14:55
Kristina Söderberg
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avseenden. Kansliets yttrande har utarbetats av
avdelningen för juridik med beaktande av
synpunkter från avdelningarna för ekonomi och
styrning respektive tillväxt och samhällsbyggnad

Ärenden för överläggning och information
7.

8.

Inför besök av mottagandeutredningen

14:55 – 15:05
Per-Arne
Andersson, Karin
Perols och Ove
Ledin

PAUS

15:05 – 15:15

Besök: Martin Olauzon – Mottagandeutredningen
17/00040

15:15 – 15:45

Kommentar: Mottagandeutredningen ska föreslå ett
nytt system för mottagande av asylsökande och
nyanlända. Boende och insatser under asyltiden
ska främja etablering på arbetsmarknaden för de
som få stanna. Hur ser en bättre ansvarsfördelning
ut mellan stat och kommun inom asylmottagandet
och mottagandet av ensamkommande barn? Hur
kan de sociala konsekvenserna av ebo minska och
hur får vi en jämnare fördelning av mottagandet
mellan kommuner. Hur kan ersättningssystemet bli
enklare och träffsäkrare och hur planeras för
beredskap för ett eventuellt nytt ökat mottagande?
Hur ser utredningens dialog ut med kommunerna
ut och hur ser utredningen på SKL:s agenda för
integration.

Ärenden för beredning inför styrelsen nästa
månad
9.

Ansökan om permutation av stadgar hos
Kammarkollegiet - Ejnar Lindhs stiftelse
17/04104
Kommentar: Stiftelsen grundades i början på 60-talet
och har till ändamål att ”understödja forskning och

15:45 – 15:50
Marcus Norberg
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information rörande kommunernas organisation
och verksamhet förr och nu”.
Enligt redovisade skäl i handlingarna kommer det
framöver att vara SKL som utser stipendiater samt
fastställer belopp att dela ut. Förslagsvis uppdrar
SKL åt Beredningen för Tillväxt och Regional
Utveckling (TRU-beredningen) att årligen ta fram
förslag för SKLs styrelse att ta ställning till. På
detta sätt kan TRU-beredningen, som hittills
ansvarat för att ta fram förslag på kandidater till
stiftelsens styrelse, även framöver spela en viktig
roll för stiftelsen.
Ärenden för beslut i
arbetsutskottet/delegation
10.

Tillägg till avtal med Sida för projektet U-LEAD
Component 2 (Ukraina)
17/03884

15:50 – 15:55
Matilda Lindberg

Kommentar: SKL ingick avtal med Sida den 6
oktober 2016 om genomförandet av projektet ”ULEAD. Sida har nu beslutat att ge SKL i
tilläggsuppdrag att upphandla programvara till
servicecentren i pilotkommunerna. Sida och SKL
har därmed föreslagit en avtalsändring till avtalet
som innebär utökat bidrag i form av medel från
Sida till projektet.
11.

Inkomna remisser
17/00002

15:55 – 16:00

Ärenden för överläggning och information
12.

PM Asylsökande hälso- och sjukvård 2016
17/03431
Kommentar: SKL har sedan 1997 följt upp
asylsjukvården vad gäller omfattning, kostnader
och den statliga ersättningen. De årliga
uppföljningarna i bifogad rapport ligger till grund
för att bedöma om det finns skäl att överlägga med
staten om förändrad ekonomisk ersättning till
landstingen för asylsjukvården. Vidare utgör
rapporten ett delunderlag för planering och

16:00 – 16:15
Olle Olsson
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dimensionering av landstingens framtida hälsooch sjukvård.
13.

Almedalen 2017 – utvärdering
17/01333

16:15 – 16:30
Monica Björklund
Aksnes och Paola
Felicetti

14.

VD informerar
17/00039

16:30 – 16:40

15.

Speciell information från
delegation/beredning/kansli
17/00039

16:40 – 16:50

16.

Övriga frågor
17/00039

16:50 – 17:00

-

Regionala konferenser - utvärdering

Monica Björklund
Aksnes
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Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting kallas till
sammanträde
Tid: Fredag den 8 september 2017, kl 10:00
Plats: Runda rummet
Ordförande: Lena Micko
Sekreterare: Karin Särnå

Föredragningslista
Beredning

Notering

Arbetsutskottet

Beredning den 7
september

Arbetsutskottet

Beredning den 7
september

Ärenden för beslut
1.

En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)
Dnr 17/03598
Kommentar: Betänkandet tar i huvudsak upp
frågan om kameraövervakning och hur
kameraövervakningslagen behöver anpassas till
EU:s nya reglering om behandling av
personuppgifter.
Kansliets förslag är att förbundet
ifrågasätter/avstyrker omfattningen av den
föreslagna lagens tillämpningsområde och
tillståndsplikt, men tillstyrker vissa andra delar i
den föreslagna lagen om den ändå genomförs i
enlighet utredningens förslag.
Sista svarsdag: 19 september 2017

2.

Nya skatteregler för företagssektorn
Dnr 17/03478
Kommentar: Promemorian tar i huvudsak upp
frågan om ränteavdragsbegränsningar i
bolagssektorn, bl.a. mot bakgrund av EU:s
direktiv (EU 2016/1164) mot

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Kallelse/föredragningslista
2017-09-08

2 (10)

skatteundandraganden, och berör även frågan
om ränteavdrag för s.k. interna lån.
Kansliets förslag är att förbundet avstyrker de
lagförslag som presenteras i promemorian och
istället föreslår att Sverige ska införa de regler
som återfinns i EU- direktivet – både den i
direktivet reglerade huvudregeln och de
lättnadsregler som finns där (bl.a. avseende
samhällsviktiga investeringar) – samt att de
nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna
för interna lån därmed ska avskaffas.
Sista svarsdag: 26 september 2017
3.

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga,
förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)
Dnr 17/03042
Kommentar: Betänkandet syftar till att identifiera
risker i välfärdssystemen och andra närliggande
skattefinansierade eller skattesubventionerade
system för att därigenom kunna säkerställa en
korrekt användning av offentliga medel samt
effektivt förebygga och beivra brottslighet av
detta slag.
Kansliets förslag är att tillstyrka förslagen i
utredningen, t. ex att samtliga myndigheter och
kommuner omfattas av skyldigheten att
underrätta Skatteverket så snart det finns
anledning att anta att den adress en person har
inte är registrerad i folkbokföringen eller om
det finns anledning att anta att uppgifter som är
registrerade i folkbokföringen är felaktiga eller
ofullständiga. Vidare föreslås från SKL:s sida
att regeringen bör tillsätta en utredning för att
på motsvarande sätt se över den organiserade
ekonomiska brottslighet som förekommer vid
upphandling och i valfrihetssystem.
Sista svarsdag: 8 september 2017.

Arbetsutskottet

Beredning den 7
september

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

4.

Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)
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Arbetsutskottet

Beredning den 7
september

Förhandlingsdelegationen

Beredning den 7
september

Kommentar: Utredningen har haft i uppdrag att
analysera hur kvalitetsmått kan användas
strategiskt i välfärden, ge förslag på hur register
kan förbättras inom hälso- och sjukvård samt
socialtjänst. Dessutom har den sett över hur
den ekonomiska insynen i privat utförd välfärd
med offentlig finansiering kan utvecklas.
SKL anser det angeläget att de offentliga medel
som finansierar välfärden ska gå till det som de
är avsedda för. Kansliets förslag är dock att
SKL saknar ett helhetsgrepp över kvalitetskrav
och uppföljning vad gäller välfärdstjänsterna.
Utredningens förslag uttrycker många
punktinsatser. SKL hade i remissvaret på
delbetänkandet förhoppningar om att det i
slutbetänkandet skulle kunna visa att
kvalitetskrav och resultat skulle kunna kopplas
till en eventuell vinstbegränsnings-modell.
Sista svarsdag: 11 september 2017
5.

Förslag till examensbeskrivning för
yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och
sjukvården
Dnr 17/02642
Kommentar: Rapporten innehåller förslag till en
ny yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och
sjukvården efter en 1-årig vidareutbildning för
socionomer. En sådan examen ska enligt ett
tidigare förslag från Socialstyrelsen ligga till
grund för legitimation som kurator inom hälsooch sjukvården.
Kansliets förslag är att förbundet avvisar
utredningens förslag då det är tveksamt om den
föreslagna utbildningsstrukturen är
ändamålsenlig och då det saknas en helhetssyn
kring inriktningar och former för
vidareutbildningar för socionomer.
Sista svarsdag: 13 september 2017

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
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Svensk social trygghet i en globaliserad värld
(SOU 2017:5)
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Sjukvårdsdelegationen Beredning den 7
september

Kommentar: Betänkandet tar i huvudsak upp
frågan om försäkringstillhörlighet till de sociala
trygghetssystemen vid personers migration till
och från Sverige. Utredningen lämnar förslag
kring hur villkoren för att få tillgång till de
svenska sociala trygghetssystemen behöver
förändras i ljuset av en allt mera
internationaliserad ekonomi och ökad
migration till och från Sverige. De delar av det
sociala trygghetssystemet som ingår i
utredningens uppdrag består av
socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkring och
hälso- och sjukvård.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig
bakom utredningens förslag och tillstyrker
författningsförslagen.
Sista svarsdag: 8 september 2017
7.

Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och
omsorg om äldre SOU 2017:21)
Dnr 17/03205
Kommentar: Betänkandet är en kvalitetsplan för
äldreomsorgen som sträcker sig fram till år
2036. Den omfattar beskrivningar och förslag
om kvalitet och effektivitet, förebyggande och
rehabiliterande insatser, tryggad
personalförsörjning, en översyn av särskilda
boendeformer, flexibla former för beslut samt
användning av välfärdsteknik. Betänkande
innehåller ett flertal förslag till nya utredningar
och regeringsuppdrag till myndigheter. Då
förslagen inte är färdigberedda avstår SKL från
att kommentera dessa förslag och yttrar sig
enbart där det finns tydliga förslag samt i vissa
andra frågor.
Kansliets förslag är att förbundet avvisar
utredningens förslag till förenklad
biståndsbedömning och tillstyrker förslaget om

Beredningen för
primärvård och
äldreomsorg

Beredning den 7
september

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
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reglering av lämplig utbildning för enhetschefer
inom äldreomsorgen.
Sista svarsdag: 29 september 2017
8.

Bättre skydd mot diskriminering (SOU
2016:87)
Dnr 17/02963

Beredningen för
demokratifrågor

Beredning den 7
september

Beredningen för
digitalisering

Beredning den 7
september

Kommentar: Betänkandet tar i huvudsak upp
frågan om Diskrimineringsombudsmannens
(DO) roll och uppdrag, arbetet mot
diskriminering på regional och lokal nivå, om
en annan ordning än den nuvarande för tillsyn
över främjande av likabehandling kan bidra till
att säkerställa ett effektivt arbete mot
diskriminering, diskrimineringslagens
bevisbördsregler, vem som ska ansvara för
tillsynen över arbetet med åtgärder mot
diskriminering i skolan samt en analys om
regleringen av skydd mot diskriminering i
offentlig verksamhet behöver ändras.
Kansliets förslag är att förbundet i huvudsak
ställer sig bakom utredningens förslag men
avstyrker förslaget om att
Diskrimineringsnämnden ska behandla vissa
ärenden som rör diskriminering på arbetslivets
område samt bestämmelserna om bevisbörda.
Sista svarsdag: 18 september 2017
9.

Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)
Dnr 17/02965
Kommentar: Betänkandet tar i huvudsak upp
frågan om anpassningar och kompletteringar i
svensk lagstiftning på generell nivå av EU:s
dataskyddsförordning, som börjar gälla 2018
när personuppgiftslagen upphör att gälla.
Utredningen föreslår en särskild dataskyddslag
med generella bestämmelser till komplettering
av förordningen, men endast av de delar i
denna där medlemsländerna i förordningen
givits bemyndigande att besluta om nationell
lagstiftning. Dataskyddslagen kommer att få

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
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tämligen stor betydelse för kommuner och
landsting.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig
bakom utredningens förslag med undantag för
utformningen av bestämmelsen om
sanktionsavgifter för myndigheter där
förbundet föreslår att maximibeloppen bör vara
lägre än de av utredningen föreslagna.
Sista svarsdag: 8 september 2017
10.

EU:s dataskyddsförordning och
utbildningsväsendet (SOU 2017:49)
Dnr 17/03288

Beredningen för
digitalisering

Beredning den 7
september

Beredningen för
utbildningsfrågor

Beredning den 7
september

Kommentar: Betänkandet tar i huvudsak upp
frågan om behovet av kompletterande
regleringar för behandling av personuppgifter
inom utbildningsområdet, med undantag från
forskningsverksamhet, med anledning av EU:s
dataskyddsförordning.
Kansliets förslag är att förbundet i huvudsak
ska ställa sig bakom utredningens bedömningar
när det gäller behovet av kompletterande
lagstiftning för behandling av personuppgifter
inom skollagsreglerad utbildningsverksamhet,
yrkeshögskolan och andra eftergymnasiala
utbildningar, folkbildning och kommunernas
register över ungdomar som de har
aktivitetsansvar för.
Sista svarsdag: 15 september 2017
11.

Samling för skolan – Nationell strategi för
kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) – del
2
Dnr 17/02607
Kommentar: Betänkandet lämnar en rad förslag
och bedömningar på förändringar man anser
behöver genomföras på systemnivå för att
förbättra resultaten och likvärdigheten i svensk
skola. Del 2 behandlar till exempel statens stöd

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
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till huvudmännen, kompetensförsörjning,
elevernas lärmiljö och minskad skolsegregation.
Kansliets föreslag är att ta ett helhetsgrepp för
att se vilka av de åtgärderna som föreslås som
bör genomföras på olika nivåer för att stärka
skolan. Ett sådant helhetsgrepp bör beslutas i
ett samråd mellan stat, huvudmän och
profession. I betänkandet presenteras en rad
förslag, där SKL föreslås vara positiva till en del
men avstyrka andra. I yttrandet nämns även
områden som SKL saknar i betänkandet.
Sista svarsdag: 8 september 2017
12.

Begränsning av utsläpp till luften av vissa
föroreningar från medelstora
förbränningsanläggningar
Dnr 17/03009

Beredningen för
samhällsbyggnad

Beredning den 7
september

Beredningen för
samhällsbyggnad

Beredning den 7
september

Kommentar: Rapporten tar i huvudsak upp
frågan om hur direktivet ska implementeras i
svenska lagstiftning, om undantag ska användas
samt vilka tillsynsuppgifter som ska utföras av
den lokala nivån.
Kansliets förslag är att förbundet avvisar
utredningens förslag om att kommunerna ska
vara registerhållande myndighet enligt MCPDdirektivet och då få krav enligt INSPIREdirektivet samt att Sverige inte ska
överimplementera MCPD-direktivet, vilket
föreslås.
Sista svarsdag: 8 september 2017
13.

Vem har ansvaret? (SOU 2017:42)
Dnr 17/03220
Kommentar: Betänkandet tar i huvudsak upp
frågan om hur ansvaret för klimatanpassning
fördelas mellan staten, kommunerna och
enskilda. Frågan behandlar anpassning av
markanvändning och bebyggd miljö till ett
gradvis förändrat klimat.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Kallelse/föredragningslista
2017-09-08

8 (10)

Kansliets förslag är att förbundet ställer sig
bakom utredningens förslag gällande bland
annat ökade krav att utreda klimatanpassning i
översiktsplaneringen, möjligheter att avslå
bygglovansökningar om uppenbara risker
föreligger oavsett gällande detaljplans
utformning och möjligheter för kommunen att
reglera fastighetsägares möjlighet att fritt lämna
över dagvatten till den allmänna vaanläggningen. Förbundet föreslås avslå
förslaget att kommunerna ska räkna ut hur
mycket klimatanpassningen kommer att kosta.
Sista svarsdag: 29 september 2017
14.

Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33)
Dnr 17/03245
Kommentar: Betänkandet tar bland annat upp
frågor om ingripande mot misskött förvaltning
av hyreshus, om hyresgästers inflytande över
förbättrings- och ändringsarbeten, om
privatpersoners uthyrning av bostäder samt om
kriminella gruppers användning av
hyreslägenheter.
Kansliets förslag är att förbundet avvisar
utredningens förslag att kommunerna ska
tillhandahålla en förteckning över förvaltare i
kommunen som kan anses vara lämpliga att
utse som tvångsförvaltare av misskötta
hyresfastigheter, att ge hyresgästerna inflytande
över upprustningsåtgärdernas omfattning, att
besittningsskyddet ska behöva förhandlas bort
vid privatuthyrning samt att den generella
regeln att en hyresgäst som hyr en lägenhet i
andra hand inte har något besittningsskydd
efter två år tas bort.
Kansliet föreslår även att förbundet uppmanar
regeringen att återkomma med konkreta förslag
avseende åtgärder för att komma till rätta med
kriminella gruppers användning av
hyreslägenheter.
Sista svarsdag: 12 september 2017

Beredningen för
samhällsbyggnad

Beredning den 7
september

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

15.

Kallelse/föredragningslista
2017-09-08

Europeiska kommissionens förslag inom ramen Beredningen för
för sitt mobilitetspaket
tillväxt och regional
Dnr 17/03163
utveckling
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Beredning den 7
september

Kommentar: Förslagen/ rättsakterna behandlar
frågor som rör vägtransporter inom EU. De
handlar om nya gemensamma regler för
tillträde till den internationella marknaden för
godstransporter på väg, användning av fordon
hyrda utan förare för godstransporter på väg,
harmonisering av viss sociallagstiftning på
vägtransportområdet, tillsynskrav för
utstationering av förare, förslag till ändring av
eurovinjettdirektivet samt driftskompabilitet
mellan elektroniska vägtullsystem i
gemenskapen.
Kansliets förslag är att förbundet noterar
Kommissionens förslag till ändringar av
mobilitetspaketet men lämnar ett antal
synpunkter på utvalda delar.
Sista svarsdag: 8 september 2017
16.

Regionalt utvecklingsansvar i Stockholm,
Kalmar och Blekinge län
Dnr 17/03168
Kommentar: I promemorian görs bedömningen
att landstingen i Stockholm, Kalmar och
Blekinge län ska överta det regionala
utvecklingsansvaret i respektive län.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig
bakom promemorians bedömningar och
tillstyrker dess förslag om att lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län även ska
omfatta Stockholms, Kalmars och Blekinge län
från och med den 1 januari 2019.
Sista svarsdag: 17 september 2017

17.

Anmälningar för kännedom 2017-09-08
Dnr 17/00001

Beredningen för
tillväxt och regional
utveckling

Beredning den 7
september

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

18.

Kallelse/föredragningslista
2017-09-08

Förfrågan från regeringen om medverkan i
sakråd om jämställdhetsfrågor samt val
Dnr 17/03676
Kommentar: Socialdepartementet har erbjudit
SKL att göra en intresseanmälan för deltagande
i s.k. sakråd i jämställdhetsfrågor. Sakråden
ersätter det tidigare jämställdhets-rådet, där
SKL haft tre representanter.

19.

Avsägelser av uppdrag från Heléne Fritzon (S)
samt fyllnadsval
Dnr 15/1022 m.m.

20.

Avsägelse från Amela Hodzic (S) som ersättare
i Förhandlingsdelegationen samt fyllnadsval
Dnr 15/1022

21.

Avsägelse från Åsa Eriksson (S) som ledamot i
Beredningen för digitalisering samt fyllnadsval
Dnr 15/1033

22.

Avsägelse från Joakim Larsson (MP) som
ledamot i Regionkommitténs svenska
delegation samt fyllnadsval
Dnr 15/1050
Ärenden för överläggning och information

22.

VD informerar

23.

Förbundets priofrågor:


Digitalisering för en smartare välfärd



Utbyggt bredband

Övriga frågor

Föredragande:
Gunilla Glasare
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Kallelse/föredragningslista
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Beredningen för digitalisering

Beredningen för digitalisering kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 7 september 2017, kl 13:00
Plats: Mälaren, Hornsgatan 15
Ordförande: Martin Andreasson
Sekreterare: Per-Erik Nyström

Föredragningslista
Dnr
Ärenden för beredning inför styrelsen denna
månad
1.

Betänkande Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)

17/02965

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om anpassningar
och kompletteringar i svensk lagstiftning på generell nivå av
EU:s dataskyddsförordning, som börjar gälla 25/5 2018
när personuppgiftslagen upphör att gälla. Utredningen
föreslår en särskild dataskyddslag med generella
bestämmelser till komplettering av förordningen, men endast
av de delar i denna där medlemsländerna i förordningen
givits bemyndigande att besluta om nationell lagstiftning.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom
utredningens förslag med undantag för utformningen av
bestämmelsen om sanktionsavgifter för myndigheter där
förbundet föreslår att maximibeloppen bör vara lägre än de
av utredningen föreslagna

2.

EU:s dataskyddsförordning och
utbildningsväsendet (SOU 2017:49)
Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om behovet av
kompletterande regleringar för behandling av
personuppgifter inom utbildningsområdet, med undantag
från forskningsverksamhet, med anledning av EU:s

17/03288

1 (3)

Beredningen för digitalisering

Kallelse/föredragningslista
2017-09-07

dataskyddsförordning.
Kansliets förslag är att förbundet i huvudsak ska ställa sig
bakom utredningens bedömningar när det gäller behovet av
kompletterande lagstiftning för behandling av
personuppgifter inom skollagsreglerad
utbildningsverksamhet, yrkeshögskolan och andra
eftergymnasiala utbildningar, folkbildning och
kommunernas register över ungdomar som de har
aktivitetsansvar för.
Ärenden för information
3.

Aktuellt från kansliet och omvärlden
Kort uppdatering kring aktuella händelser och planerade
aktiviteter och initiativ som inte ryms på
föredragningslistan.

4.

Samberedning Handlingsplan för Agenda 2030
Gemensam information i stora hörsalen.
Ärenden för överläggning

4.

Beredningen för digitalisering- Inhämta
beredningarnas och delegationernas synpunkter på
”I riktning mot en hållbar välfärd” Handlingsplan
2030

17/04067

Arbetsutskottet, AU, har vid sitt sammanträde den 8 juni
beslutat att ge samtliga beredningar och delegationer
möjlighet att utifrån sina respektive ansvarsområden
inkomma med synpunkter och kommentarer på den rapport
och handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 i
Sverige som presenterades regeringen den 1 juni.
Ärenden för överläggning och information
5.

Strategi för hälsa - förankring i beredningar
Strategi för hälsa förväntas beslutas av styrelsen i december.
Styrgruppen för arbetet vill stämma av ett förslag på
struktur för strategin och länens synpunkter med berörda
beredningar på septembermötet samt ett utkast till strategi
på oktobermötet.

6.

Informationssäkerhet och outsourcing av ITverksamhet
Diskussion och genomgång med anledning av sommarens

17/03430

2 (3)

Beredningen för digitalisering

Kallelse/föredragningslista
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händelser på Transportstyrelsen och det PM med
informations och rekommendationer som SKL gick ut med
till IT-chefer med anledning av händelserna.
7.

Utnämning av representanter till särskild
kontaktgrupp om bredband och digital
infrastruktur med representation från Beredningen
för tillväxt och regional utveckling respektive
Beredningen för digitalisering.
Efter önskemål från ledamöterna. Representanter till en
politikergrupp som kansliet kan diskutera kommande steg,
initiativ och aktiviteter med mellan
beredningssammanträden – inför fortsatt beredningsarbete
och eventuella beslut i SKL:s beredningar och styrelse.
Övriga frågor

17/04206

3 (3)

Kallelse/föredragningslista
2017-09-07

1 (3)

Förhandlingsdelegationen

Förhandlingsdelegationen kallas till sammanträde
Tid: torsdagen den 7 september 2017, klockan 13.00
Plats: Lokal Skuggan, Hornsgatan 20, Stockholm
Ordförande:
Sekreterare: Åsa Svensson
Observera att Förhandlingsdelegationen har samberedning med anledning av Agenda 2030, Stora
Hörsalen, Hornsgatan 20. Klockan 13.30 åter till lokal Skuggan för överläggning.
Föredragningslista
Ärenden

Föredragande

Notering

Inledning
1.

Ordförande öppnar sammanträdet

2.

Godkännande av dagordning

3.

Val av justerare

4.

Föregående protokoll 8 juni 2017
Ärenden för överläggning

5.

Agenda 2030
Kommentar: 
Samberedning, Stora Hörsalen, Hornsgatan 20.
Samtliga beredningar och delegationer ges möjlighet att
utifrån sina respektive ansvarsområden inkomma med
synpunkter och kommentarer på den rapport och
handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 i
Sverige som presenterades av regeringen den 1 juni.
Klockan 13.30 åter till lokal Skuggan för överläggning


Förhandlingsdelegationen- Inhämta beredningarnas
och delegationernas synpunkter på ”I riktning mot en
hållbar välfärd”, 17/04067

13.00–13.40
Stora Hörsalen
våningsplan 12
Handlingar finns

Förhandlingsdelegationen

Kallelse/föredragningslista
2017-08-22
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Ärenden för information
6.

Samgåendet mellan KFS och Pacta

Niclas Lindahl

13.40–14.25

Kommentar: Information om läget och vad som händer
framöver.
Paus
7.

Samverkansavtalet

14.25–14.40
Jeanette Hedberg

14.40–14.55

Anna-Clara Olsson

14.55–15.00

Kommentar: Inhämtande av mandat för att lägga bud i
förhandlingarna avseende samverkansavtalet FAS 05.
Ärenden för beredning inför styrelsen denna
månad
8.

Universitetskanslersämbetets rapport ”Förslag till
examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer
inom hälso- och sjukvården - redovisning av ett
regeringsuppdrag”, 17/02642

Handlingar finns

Kommentar: Utbildningsdepartementet har berett
Sveriges Kommuner och Landsting tillfälle att senast
2017-09-07 yttra sig över Universitetskanslersämbetets
förslag till examensbeskrivning för kuratorer inom
hälso- och sjukvården. Anstånd har beviljats till 201709-13. SKL:s remissyttrande har samråtts med
Avdelningen för vård och omsorg.
Ärendet behandlas av förhandlingsdelegationen vid
sammanträde 2017-09-07 inför behandling i styrelsen
2017-09-08.
9.

Information om aktuella remisser på skolområdet,
SOU 2017:35, 17/02607.
Kommentar:
Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till
stöd för en bättre skola - SOU 2017:51
Utbildningsdepartementet har berett SKL tillfälle att
yttra sig över utredningen om en bättre skola genom
mer attraktiva skolprofessioner betänkande
”Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till
stöd för en bättre skola”. SKL ställer sig bakom många
av delförslagen men avstyrker att förskolechefer ska
benämnas rektor.

Bodil Båvner

15.00–15.20
Handlingar finns

Förhandlingsdelegationen

Kallelse/föredragningslista
2017-08-22
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Skolkommissionen del 2, Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet - SOU
2017:35
Kansliets förslag till yttrande över avsnitt 2 av
Skolkommissionens slutbetänkande, behandlas i
beredningen inför beslut i styrelsen 2017-09-08. Bland
de många förslagen finns både sådana där SKL ställer
sig positivt som negativt.

Ärenden för överläggning och information
10.

Aktuell debatt

Peter Skyhag

15.20–15.25

Agneta Jöhnk

15.25–15.30

Övriga frågor
11.

Kansliet informerar

Kallelse/föredragningslista
2017-09-07
Beredningen för internationella frågor

Beredningen för internationella frågor kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 7 september 2017, kl 12:45
Plats: Mallorca, plan 12 (OBS! punkt 3 i Stora Hörsalen, plan 12)
Ordförande: Ilmar Reepalu
Sekreterare: Karin Flordal

Föredragningslista
Ärenden för beslut
12.45

Föredragande

1. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Ärenden för diskussion

12.50 –
13:20

2. Brexits inverkan på Europaparlamentet
Kommentar: IB har efterfrågat löpande
information om Brexits påverkan på Sverige och
EU-samarbetet.

13:30 14:00

3. Agenda 2030 - remiss från AU

Denna
punkt
äger rum
i Stora
Hörsalen

Kommentar: AU har beslutat att samtliga
beredningar och delegationer ska beredas
möjlighet att inkomma med synpunkter, utifrån
sina ansvarsområden, på regeringens
Handlingsplan för Agenda 2030.

Markus Bonekamp,
Europaparlamentets
informationskontor
i Sverige

Jerker Stattin och
Matilda Lindberg,
Internationella
sektionen

PAUS
14.10 –
14:30

4. Diskussion utifrån föregående dragning om
Agenda 2030

14:30 14:45

5. Aktuella frågor i EU

Gergö Kisch,
Internationella

1 (2)

Beredningen för internationella frågor

Kallelse/föredragningslista
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Kommentar: Beredningen har efterfrågat punkt
där aktuella frågor lyfts upp. Denna gång
information om det fortsatta arbetet med
vitboken om EU:s framtid och de
reflektionspapper, som hör samman med
vitboken, som släppts i sommar

14:45 –
14:55

6. Övriga frågor

sektionen, SKL:s
Brysselkontor

2 (2)

Kallelse/föredragningslista
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Beredningen för kultur och fritidsfrågor

Beredningen för kultur och fritidsfrågor kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 7 september 2017, kl 13:00-16:00
Plats: Subtopia, Botkyrka
Ordförande: Marie-Louise Rönnmark
Sekreterare: Tina Wirgén

Föredragningslista

Ärende

Föredragande

Not

Katrien Vanhaverbeke

handlingar

Maria Jacobsson

handling

Ärenden för överläggning
1.

Handlingsplan för Agenda 2030
Kommentar: AU har vid sitt sammanträde den 8 juni
beslutat att samtliga beredningar och delegationer ska beredas
möjlighet att inkomma med synpunkter utifrån sina
ansvarsområden.
Dnr: 17/04067
Ärenden för information

2. Information om lägesrapporten från Statskontoret:
Folkbildningen – en utvärdering utifrån syftena med
statsbidraget
Kommentar: Regeringen gav i december 2014 Statskontoret i
uppdrag att genomföra en utvärdering av folkbildningen
utifrån de fyra syftena med statsbidraget. Statskontoret
lämnade en delrapport i april 2016 och kommer att lämna
en slutrapport senast den 18 april 2018.
Ärendet bordlades vid sammanträdet den 11 maj 2017 på
grund av tidsbrist.
3. Studiebesök Botkyrka kommun: Alby folkhälsopark
och Subtopia
Kommentar: Företrädare för verksamheterna berättar om sitt
arbete med att nå ut till nya målgrupper med idrottande och
rörelse och framförallt med att främja folkhälsan och hur de
genom dialog med utvalda målgrupper lyckats att nå tjejer och

Pernilla Hellmalm,
Botkyrka kommun
Anders Frennberg, vd
Cirkus Cirkör

Beredningen för kultur och fritidsfrågor

Kallelse/föredragningslista
2017-07-03

familjer. Även information om Subtopias arbete med att
vara ett kreativt kluster för de kulturella näringarna.

2 (2)

Karin Lekberg,
platschef Subtopia

Anmälningar
4. Övriga frågor
- info om aktuella konferenser
- info om SKL:s svar på remissen En omreglerad
spelmarknad
- info om konstgräsfrågan
5. Förra mötets protokoll
6. Nästa möte

handling

FÖREDRAGNINGSLISTA

Programberedningen för styrning av offentligt
finansierad verksamhet

Sammanträde med programberedningen för styrning
av offentligt finansierad verksamhet
Tid:

Torsdagen den 7 september 2017, kl. 12.30 -16.30

Plats:

Våren plan 10, Hornsgatan 20

Nr

Ärenden

Föredragande

1. Formalia

Notering
12.30

2. Strategi för hälsa
12.35
Information om nuläget, Anne Bylund, projektledare, Hans Karlsson,
avdelningschef
3. Slutrapporten
Diskussion om utkast

13.00

4. Paus

14.30

5. Slutrapporten
Fortsättning, diskussion och beslut om utkast

15.00

6. Övriga frågor
a.

16.00

7. Avslutning

16.30

/Märit Melbi, sekreterare

2017-08-23 10:54

Kallelse/föredragningslista
2017-08-15
Beredningen för primärvård och
äldreomsorg

Beredningen för primärvård och äldreomsorg kallas till
sammanträde
Tid: torsdag den 7 september 2017, kl. 13:00
Plats: Kandell
Ordförande: Eva Olofsson
Sekreterare: Magnus Jacobson

Föredragningslista
Dnr
Ärenden för överläggning och information
§ 39

Strategi för hälsa – sammanfattning av länens
synpunkter samt förslag på struktur för strategi
Kommentar: Strategi för hälsa förväntas beslutas av
styrelsen i december. Styrgruppen för arbetet vill stämma av
ett förslag på struktur för strategin och länens synpunkter
med berörda beredningar på septembermötet samt ett utkast
till strategi på oktobermötet. Gemensam avstämning med
Sjukvårdsdelegationen och Beredningen för socialpolitik och
individomsorg (lokal Torget, entréplanet).

§ 40

Agenda 2030-delegationens nulägesbeskrivning
och förslag till handlingsplan för genomförandet
av Agenda 2030 för hållbar utveckling: ”I riktning
mot en hållbar välfärd”

17/03430
13.00–13.25
Hans Karlsson

17/04067
13.30–14.30

Kommentar: AU har beslutat att samtliga beredningar och
delegationer ska beredas möjlighet att inkomma med
synpunkter utifrån sina ansvarsområdet på Agenda 2030delegationens förslag. Gemensam föredragning i Stora
hörsalen 13.30–14.00, därefter diskussioner i beredningen
14.00–14.30.
Fika

14.30–14.45

1 (4)

Beredningen för primärvård och
äldreomsorg

§ 41

Kallelse/föredragningslista
2017-08-15

Yttrande: Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU
2017:48)
Kommentar: SKL välkomnar att utredningen har
genomförts för att belysa nuläge och lämna förslag med syfte
att ge bättre förutsättningar för en mer kunskapsbaserad
och jämlik vård genom stärkt och mer samordnad nationell
kunskapsstyrning. SKL avser att tillstyrka flera av
förslagen men ser också behov av att avstyrka ett flertal
förslag.

§ 42

Yttrande: God och nära vård - En gemensam
färdplan och målbild (SOU 2017:53)
Kommentar: SKL ställer sig huvudsakligen bakom
utredningens utgångspunkter för det kommande arbetet vad
gäller styrande principer, framtagen målbild och färdplan
för en samordnad omställning i riktning mot förändring av
grundläggande styrande principer för vårdens organisering,
ett nationellt utformat uppdrag för primärvården,
resursöverföring från sjukhusvård till primärvård, en
professionsneutral vårdgaranti och en ändrad tidsfrist för
medicinsk bedömning. Beredningen ges möjlighet att lämna
synpunkter på förslag till yttrande innan det bereds i
Sjukvårdsdelegationen.

17/03498
14.45–14.55
Sofia Tullberg

17/03351
14.55–15.10
Harald Grönqvist

Ärenden för beredning inför styrelsen denna
månad
§ 43

Yttrande över SOU 2017:21 Nationell
kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre
personer
Kommentar: Betänkandet är en kvalitetsplan för
äldreomsorgen fram till 2036, med förslag till fler nya
utredningar och regeringsuppdrag till myndigheter. Då
förslagen inte är färdigberedda avstår SKL från att
kommentera dessa förslag och yttrar sig enbart där det finns
tydliga förslag samt i vissa andra frågor.
Kansliets förslag är att förbundet avvisar utredningens
förslag om förenklad biståndsbedömning och tillstyrker
förslaget om reglering av lämplig utbildning för enhetschefer
inom äldreomsorgen.
Ärenden för beredning inför styrelsen nästa
månad

17/03205
15.10–15.20
Greger Bengtsson
Helena Henningson

2 (4)

Beredningen för primärvård och
äldreomsorg

§ 44

Kallelse/föredragningslista
2017-08-15

SKL:s positionspapper på funktionshinderområdet 16/01194
15.20–15.45
Kommentar: Kansliet har fått i uppdrag av AU att
Leif Klingensjö
utarbeta ett positionspapper på funktionshinderområdet.
Hanna Åkesson
Positionspapperet redovisar SKL:s ställningstaganden för
tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning inom områden såsom folkhälsa, hälsooch sjukvård, individuella stöd, utbildning, arbetsmarknad,
kultur och fritid. Beredning av tidigare utkast har skett i
beredningen för socialpolitik och individomsorg, beredningen
för kultur och fritid, beredningen för primärvård och
äldreomsorg, beredningen för utbildningsfrågor, beredningen
för tillväxt och regional utveckling och beredningen för
samhällsbyggnad.

§ 45

Yttrande: På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet
och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU
2017:43)

17/03615
15.45–15.55
Emma Everitt

Kommentar: Betänkandet beskriver utredningens förslag att
få en mer jämlik och effektiv hjälpmedelsförsörjning.
Kansliet föreslår att SKL avstyrker föreslagna
lagförändringar vad gäller definitionen, avgifter samt
kompetensen inom kommunala verksamheter bl.a. för att
det är tveksamt att ändringarna fyller syftet att få en ökad
tydlighet och jämlikhet. Kansliet föreslår dock att SKL
välkomnar uppdragen till de statliga myndigheterna
framförallt till SBU och andra forskningsfrämjande
uppdrag. Förslaget inom skolan om att det ska vara möjligt
att använda stadsbidrag till förstärkning av exempelvis
arbetsterapeuter inom elevhälsan välkomnas också.
Övriga frågor
§ 46

Aktuellt från SKL

15.55–16.00
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Beredningen för primärvård och
äldreomsorg

Kallelse/föredragningslista
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Beredningen för samhällsbyggnad

Beredningen för samhällsbyggnad kallas till sammanträde
Tid: torsdagen den 7 september 2017, kl. 12.30 - 16:15
Plats: Bellman, Hornsgatan 15, Stockholm
Föredragningslista
Nr Ärenden

Föredragande

Notering

Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad
1.

Naturvårdsverkets förslag till genomförande i
Sverige av Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2015/2193 om begränsning av
utsläpp till luften av vissa föroreningar från
medelstora förbränningsanläggningar
17/03009

Kerstin Blom
Bokliden

12.30 – 12.45

Emilie Gullberg

12.45 – 13.00

Bilaga

Kommentar: Sverige ska implementera EUdirektivet om medelstora förbränningsanläggningar i svensk lagstiftning. Så som den
svenska förordningen är skriven blir alla
kommuner registerhållande myndighet enligt
INSPIRE-direktivet, vilket SKL avstyrker.
2.

Klimatanpassningsutredningens betänkande
SOU 2017:42 Vem har ansvaret?
17/03220

Bilaga

Kommentar: SKL är kritisk till att finansieringen
av klimatanpassning inte är löst.
Ansvarsfrågorna är dock förtydligade.
3.

Stärkt ställning för hyresgäster (SOU2017:33)
17/03245
Kommentar: Huvudfrågan är om och i så fall hur
hyresgäster i större utsträckning än idag ska
kunna påverka vad som behöver åtgärdas och
omfattningen av förbättrings- och
ändringsarbeten som rör den fastighet man bor
i. Oron rör att allt för omfattande åtgärder
genomförs och att detta leder till att hushåll
med svagare ekonomi drabbas. SKL delar oron
men är starkt kritisk till att ge hyresgästerna ett
avgörande inflytande över
upprustningsåtgärdernas omfattning

Jan-Ove Östbrink

13.00 – 13.15
Bilaga

Beredningen för samhällsbyggnad
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Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad
4.

Utvärdering av tidsfrister och förslag till
sanktioner
17/03385

Kristina Isacsson

13.15 – 13.30
Bilaga

Kommentar: Förslag på ekonomiska sanktioner
mot byggnadsnämnder som inte håller
tidsfristerna för förhandsbesked, lov och
anmälan i varje ärende där tidsfristen överskrids
ska avgifter som tas ut av den sökande sättas
ned. SKL förslår att förslaget avstyrks. Rätten
till avgiftsuttag är den möjlighet
byggnadsnämnden har att få ersättning för den
handläggning man är skyldig att utföra.
5.

Detaljplanekravet - SOU 2017:64
17/03829

Kristina Isacsson

13.30 – 13.45
Bilaga

Kommentar: Förslaget innebär möjlighet att i
vissa fall bevilja bygglov utan föregående planläggning. Om det gäller ett redan planlagt
område, måste underliggande plan upphävas
innan ett sådant lov kan beviljas. Nyttan av
förslaget inom planlagt område är därför
sannolikt begränsad.
6.

Mikroplaster- Naturvårdsverkets redovisning av Fredrik Bäck
regeringsuppdrag om källor till mikroplaster
och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i
Sverige
17/03570

13.45 – 14.00
Bilaga

Kommentar: Föreslås tillstyrkas men kommuner
är både inköpare och ansvariga för miljötillsyn.
Kommunerna behöver kunskapsstöd för att
kunna ta miljöhänsyn i sina upphandlingar.
7.

Ändrade bestämmelser för vattenmiljö och
vattenkraft
17/03627
Kommentar: Regeländringar för att genomföra de
vattenkraftsrelaterade delarna av
energiöverenskommelsen och förtydliga det
svenska genomförandet av ramdirektivet för
vatten (2000/60/EG) mot bakgrund av EUkommissionens kritik mot Sverige och den s.k.
Weserdomen. Innebär ytterligare
utredningskrav vid alla förändringar som
försvårar kommunal planering.

Anna Marcusson,

14.00 – 14.15

Johan Larsson

Bilaga

Beredningen för samhällsbyggnad
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Ärenden för överläggning
8.

Handlingsplan för Agenda 2030. Inhämta
beredningarnas och delegationernas synpunkter
på ”I riktning mot en hållbar välfärd”
17/04067

Kerstin Blom
Bokliden

14.15 – 14.40
Bilaga

Kommentar: Samtliga beredningar ges möjlighet
utifrån sina respektive ansvarsområden att ge
synpunkter på regeringens handlingsplan för
genomförande av Agenda 2030 i Sverige.
9.

Fika

14.40 – 14.55

Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad, forts
10.

Inriktning för fortsatt hantering av belysning
längs statlig väg
17/04105

Ulrika Appelberg

14.55 – 15.05
Bilaga

Kommentar:Trafikverket och SKL har
genomfört ett projekt med målsättningen att nå
en gemensam inriktning avseende den befintliga
kommunala belysningen som finns utmed de
statliga vägarna.
I detta ärende föreslås en inriktning som SKL:s
styrelse föreslås godkänna. Innebär bl.a. att
Trafikverket tar över en del av den belysning
som kommuner äger längs de statliga vägarna.
Trafikverkets ledning har godkänt den
inriktning som anges i detta ärende.
Ärenden för information
11.

Biogasproblematiken
Kommentar: Aktuella upphandlingskrav för
fossilfri kollektivtrafik har visat sig slå hårt mot
biogas. Avfall Sverige efterlyser ett system som
i högre grad beaktar klimatnyttan. Svensk
biogas har samtidigt svårt att konkurrera med
dansk, vilken drar nytta av både danskt
produktionsstöd och svensk skattebefrielse för
förnybara drivmedel. För konkurrens på lika
villkor vill Avfall Sverige utreda ett system som
liknar det danska.

Weine Wiqvist,
15.05 – 15.30
VD, Avfall Sverige Bilaga

Beredningen för samhällsbyggnad

12.
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Stärkt livsmedelskontroll genom ökad
kommunal samverkan (Stadskontoret 2017:9)
Kommentar: Utredningen föreslår att kommunala
myndigheter senast år 2025 ska ha minst 3årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen,
skärpt uppföljning av kommunerna samt ett
ekonomiskt bidrag för att öka samverkan.
Länsstyrelserna föreslås få tydligare uppdrag att
verka för kommunal samverkan.

4 (4)

Johan Lantto,
utredare
Stadskontoret

15.30 – 16.00

Jan-Ove Östbrink

16.00 – 16.15

Bilaga

Övriga frågor
13.

Beredningens studieresa till Tyskland
Kommentar: Studieresa som ordnas av Tysksvenska Handelskammaren. Information om
programmet.
Anmälan

14.

Protokoll från förra mötet

Kallelse/föredragningslista
2017-09-07
Beredningen för socialpolitik och
individomsorg

Beredningen för socialpolitik och individomsorg kallas till
sammanträde
Tid: 7 september 2017 kl. 13.00- 15.45
Plats: Torget, Stora Hörsalen, Lilla Hörsalen
Ordförande: Marlene Burwick
Sekreterare: Elisabeth Melin

Föredragningslista

Ärenden för överläggning och information
1.

2.

Strategi för hälsa - I riktning mot en hållbar välfärd 13.00- 13.25
Kommentar;
Strategi för hälsa förväntas beslutas av styrelsen i december. Styrgruppen för
arbetet vill stämma av ett förslag på struktur för strategin och länens
synpunkter med berörda beredningar på septembermötet samt ett utkast till
strategi på oktobermötet.

Hans Karlsson VO
Anne Bylund VO

Delegationens handlingsplan Agenda 2030

13.30- 14.00

Kommentar;
Information om Agenda 2030.
Samtliga beredningar och delegationer bereds möjlighet att inkomma med
synpunkter utifrån sitt ansvarsområde. Arbetsutskottet hanterar ärendet på
sammanträde 12 oktober.
Handlingsplanen innehåller konkreta förslag på åtgärder för agendans
genomförande i kommuner, landsting och regioner samt förslag på vidare
samarbete med SKL. Därför är det viktigt att SKL för fram sina
synpunkter på förslagen i handlingsplanen för att påverka (framtida)
prioriteringar och åtgärder.

3.

4.

Dnr

Torget, plan 6
Gemensamt flera beredningar

Mathilda Lindberg SKL
Stora hörsalen

Förflyttning

Beredningen diskuterar eventuella synpunkter till 14.00- 14.30
Agenda 2030
Lilla Hörsalen
Kaffe

14.30- 14.45

Ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat
boende (Dir. 2016:99)

17/04050

Kommentar;
Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att bland annat föreslå
åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn i skyddat boende
tillsammans med vårdnadshavarna samt förtydliga samhällets och enskilda
aktörers respektive ansvar för barnen under vistelsen. Diskussion om vad
anser SKL om att en skyldighet att tillhandahålla insatsen i skyddat
boende införs? Idag saknas närmare bestämmelser om vilket stöd och
bistånd brottsoffer och deras närstående har rätt till.

14.45- 15.00
Ann- Sofi Agnevik JU

1 (2)

Beredningen för socialpolitik och
individomsorg

5.
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Kunskapsbaserad och jämlik vård SOU 2017:48
Kommentar;
Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar att utredningen har
genomförts för att belysa nuläge och lämna förslag med syfte att ge bättre
förutsättningar för en mer kunskapsbaserad och jämlik vård genom stärkt
och mer samordnad nationell kunskapsstyrning. SKL avser att tillstyrka
flera av förslagen men ser också behov av att avstyrka ett flertal förslag
Beredningen får information och ges möjlighet att lämna synpunkter.
Ärendet behandlas av sjukvårdsdelegationen vid sammanträde 2017-09-07
inför behandling i styrelsen 2017-10-13.

6.

17/03498
15.00- 15.15
Sofia Tullberg VO

Finsam – finansiell samordning

17/04001

Kommentar;
Ärendet är en diskussionspunkt för att ge vägledning för det fortsatta
arbetet. En enkät till kommuner, landsting och regioner om Finsam har
genomförts och redovisas på sammanträdet

15.15- 15.45
Leif Klingensjö UA
Annica Falk UA
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Sjukvårdsdelegationen

Sjukvårdsdelegationen kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 7 september 2017, kl 12.30-15.30
Plats: Torget, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Ordförande: Dag Larsson
Sekreterare: Agneta Andersson
Föredragningslista

Ärende

Notering

Ärenden för beredning inför styrelsen denna
månad
1.

Betänkandet Svensk social trygghet i en
globaliserad värld (SOU 2017:5)
17/02457

12.30-12.40
Pål Resare

Kommentar: Betänkandet tar i huvudsak upp frågan
om försäkringstillhörlighet till de sociala
trygghetssystemen vid personers migration till och
från Sverige. Utredningen beskriver, analyserar och
lämnar förslag kring hur villkoren för att få tillgång
till de svenska sociala trygghetssystemen behöver
förändras i ljuset av en allt mera internationaliserad
ekonomi och ökad migration till och från Sverige
sedan EU- medlemskapet 1995. De delar av det
sociala trygghetssystemet som ingår i utredningens
uppdrag består av social-försäkringen,
arbetslöshetsförsäkring och hälso- och sjukvård.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom
utredningens förslag tillstyrker författningsförslagen och ser det som positivt att frågan om
försäkringstillhörlighet till de sociala trygghetssystemen vid personers migration utretts.
Ärenden för överläggning och information
2.

Ett RCC-förslag till generellt införande av
tarmcancerscreening
17/00140

12.40-13.05
Beatrice Melin
Rolf Hultcrantz

1 (5)

Sjukvårdsdelegationen
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Kommentar: En utredningsgrupp tillsatt av RCC i
samverkan och under ledning av Rolf Hultcrantz
har tittat på hur och när tarmcancerscreening
skulle kunna införas som praxis i Sverige. Stämma
av gruppens förslag om nationellt upplägg,
förberedelsetid och tidpunkt.
3.

Strategi för hälsa – sammanfattning av länens
synpunkter samt förslag på struktur för strategi
17/03430

13.05-13.25
Hans Karlsson

Kommentar: Strategi för hälsa förväntas beslutas av
styrelsen i december. Styrgruppen för arbetet vill
stämma av ett förslag på struktur för strategin och
länens synpunkter med berörda beredningar på
septembermötet samt ett utkast till strategi på
oktobermötet.

Gemensamt med PÄB och SIB

4.

Inhämta beredningarnas och delegationernas
synpunkter på ”I riktning mot en hållbar välfärd”
Handlingsplan för Agenda 2030
17/04067

13.30-14.00
Stora Hörsalen

Kommentar: AU har beslutat att samtliga
beredningar och delegationer ska beredas
möjlighet att inkomma med synpunkter utifrån
sina ansvarsområdet på Agenda 2030-delegationens förslag.

Gemensam föredragning i Stora hörsalen
13.30–14.00, därefter diskussion i delegationen
14.00–14.20

14.00-14.20
Efterföljande disk i
Torget

KAFFE
5.

På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU
2017:43)
17/03615
Kommentar: Betänkandet beskriver utredningens
förslag att få en mer jämlik och effektiv
hjälpmedelsförsörjning. Kansliet föreslår att SKL
avstyrker föreslagna lagförändringar vad gäller
definitionen, avgifter samt kompetensen inom

14.30-14.40
Emma Everitt
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kommunala verksamheter bl.a. för att det är
tveksamt att ändringarna fyller syftet att få en ökad
tydlighet och jämlikhet. Kansliet föreslår dock att
SKL välkomnar uppdragen till de statliga
myndigheterna framförallt till SBU och andra
forskningsfrämjande uppdrag. Förslaget inom
skolan om att det ska vara möjligt att använda
stadsbidrag till förstärkning av exempelvis
arbetsterapeuter inom elevhälsan välkomnas också.

Sjukvårdsdelegationen ges möjlighet att lämna
synpunkter på förslag till yttrande innan det
bereds i PÄB.

Ärenden för beredning inför styrelsen nästa
månad
6.

För dig och för alla - delbetänkande av
utredningen reglering av biobanker SOU 2017:40
17/03166

14.40-14.50
Hasse Knutsson

Kommentar: Utredningen om regleringen av
biobanker har i detta delbetänkande undersökt och
lämnat förslag avseende sex frågor: undantag för
prover som inte sparas en längre tid, om en
patients samtycke till vård och behandling också
kan omfatta ett samtycke till att spara prover i
vård- och behandlingssyfte, vävnadsprover från
barn, identifiering av avlidna, utlämnande av
prover utomlands och utredning av föräldraskap.
Kansliets förslag är sammanfattningsvis att
förbundet i allt väsentligt välkomnar de
presenterade förslagen. Enligt kansliförslaget bör
dock frågorna om bl.a. identifiering av avlidna och
utredning om föräldraskap övervägas ytterligare i
regeringens fortsatta beredning av detta ärende.
Kansliet föreslår också att det bör framgå av lagen
att prover som skickas utomlands för forskning
ska vara kodade och att kodnyckel ska bevaras hos
berörd huvudmans biobank.
7.

Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel - Ds
2017:29
17/03662
Kommentar: I promemorian föreslås ändringar i
lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

14.50-14.55
Mikael Svensson
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som innebär att ett läkemedel som inte ingår i
läkemedelsförmånerna under vissa förutsättningar
ska bytas ut mot ett tillgängligt läkemedel som
ingår i förmånerna. SKL välkomnar flertalet av de
föreslagna förändringarna då de bl.a. väntas öka
incitamenten för läkemedel att kvarstå i
förmånssystemet.
8.

God och nära vård - En gemensam färdplan och
målbild - SOU 2017:53
17/03351

14.55-15.05
Harald Grönqvist

Kommentar: SKL ställer sig huvudsakligen bakom
utredningens utgångspunkter hur utredningen
kommer att gå tillväga i det kommande arbetet vad
gäller styrande principer, framtagen målbild och en
färdplan för den samordnade omställningen
gällande förändring av grundläggande styrande
principer för vårdens organisering, ett nationellt
utformat uppdrag för primärvården, resursöverföring från sjukhusvård till primärvård, en
professionsneutral vårdgaranti och en ändrad
tidsfrist för en medicinsk bedömning.
Ärenden för överläggning och information forts
9.

Trygg och säker utskrivning – lägesbeskrivning
Kommentar: Information om omställningen i
kommuner och landsting inför lagändring från 1
januari 2018.

15.05-15.15
Greger Bengtsson,
Mikael Malm, Olle
Olsson
(Inga handlingar)

Ärenden för beredning inför styrelsen nästa
månad - forts
10.

Kunskapsbaserad och jämlik vård - SOU 2017:48
17/03498
Kommentar: Sveriges Kommuner och Landsting
välkomnar att utredningen har genomförts för att
belysa nuläge och lämna förslag med syfte att ge
bättre förutsättningar för en mer kunskapsbaserad
och jämlik vård genom stärkt och mer samordnad
nationell kunskapsstyrning. SKL avser att tillstyrka
flera av förslagen men ser också behov av att
avstyrka ett flertal förslag. 

15.15-15.25
Sofia Tullberg
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PÄB och SIB lämnar synpunkter inför
beredning i sjukvårdsdelegationen.
Övriga frågor
11.

Aktuella frågor

15.25-15.30
Hans Karlsson
(Inga handlingar)
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Beredningen för tillväxt och regional
utveckling

Beredningen för tillväxt och regional utveckling kallas till
sammanträde
Tid: Torsdag den 7 september 2017, kl. 13:00
Plats: Ivar-Lo, Hornsgatan 15, Stockholm
Ordförande: Birgitta Losman
Sekreterare: Josefin Sturesson

Föredragningslista
Nr Ärenden

Föredragande

Notering

Kerstin Blom
Bokliden

13:00-13:25
17/04067

Ärende för information
1.

Handlingsplan för Agenda 2030
Kommentar: AU har vid sitt sammanträde den 8 juni beslutat att
samtliga beredningar och delegationer ska beredas möjlighet att
inkomma med synpunkter utifrån sina ansvarsområden.

2.

Diskussion och dokumentation i gruppen angående
Agenda 2030
Kommentar: Beredningen diskuterar och framför synpunkter på
Agenda 2030 med utgångspunkt i beredningens ansvarsområden.

13:30-13:50

Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad
3.

Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt
mobilitetspaket
Kommentar: Näringsdepartementet har berett Sveriges Kommuner
och Landsting tillfälle att senast 2017-08-31 yttra sig över
Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt
mobilitetspaket N2017/03932/MRT (Anstånd har beviljats till
2017-09-08). Kansliets förslag är att förbundet noterar
Kommissionens förslag till ändringar av mobilitetspaketet och lämnar
ett antal synpunkter på utvalda delar.

Erik Levander

13:50-14:00
17/03163

Beredningen för tillväxt och regional
utveckling

4.

Kallelse/föredragningslista
2017-09-07

Regionalt utvecklingsansvar i Stockholm, Kalmar och
Blekinge län (Ds 2017:20)
Kommentar: Finansdepartementet har berett SKL att yttra sig över
promemoria om regionalt utvecklingsansvar i Stockholm, Kalmar och
Blekinge län. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom
promemorians bedömningar och tillstyrker dess förslag om att lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län även ska omfatta
Stockholms, Kalmars och Blekinge län från och med den 1 januari
2019.
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Lisbet Mellgren

14:00-14:10
17/03168

Lisbeth Mellgren

14:10-14:20

Ärende för information
5.

Tilläggsdirektiv till Indelningskommittén
Kommentar: Kommittén ska INTE utreda ny län- och
landstingsindelning, INTE utreda länsstyrelsens organisation men
ska fortsätta utreda statsförvaltningen på regional nivå, landstingens
samverkan, befolkningens inställning vid ändring i
landstingsindelning och beteckningen för kommuner på regional nivå.
Klart 28 feb 2018.
Paus

14:20-14:30

Ärenden för information
6.

Nationell plan
Kommentar: Nationell transportplan för perioden 2018-2029
skickades den 31 augusti till Regeringen och gick därmed ut på
remiss. Rolf Haraldsson är projektledare för nationell plan och är
inbjuden för att berätta om planen.
SKL kommer att svara på remissen av nationell plan och ärendet
kommer tas upp vid nästa TRU beredning den 12 oktober.

Rolf Haraldsson
Trafikverket

14:30-15:00

7.

Information från utredningen Bättre samordning av
särskilda persontransporter
Kommentar: Särskilda persontransporter innefattar färdtjänst,
riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor. Utredningens uppdrag är att
föreslå lösningar såsom ändring av befintliga regler, eller framtagande
av nya regler för att möjliggöra en effektiv samordning av särskilda
persontransporter.

Anita Johansson,
särskild utredare,
Sara Rhudin,
expert i
utredningen

15:00-15:30

8.

Aktuellt inom arbetsmarknadspolitiken
Kommentar: Följande frågor kommer att tas upp:
 Aktuellt inom arbetsmarknadspolitiken
Kommentar: följande frågor kommer att tas upp:

17/00024
Vivi Libietis
Per Överberg

15:30-16:00

Beredningen för tillväxt och regional
utveckling
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Arbetsmarknadsutredningens tilläggsdirektiv. Diskussion om
positioner.
Ny Överenskommelse om samverkan lokalt. Undertecknad av
GD Af och Direktör SKL.
Skriften Kommunernas roll inom arbetsmarknadspolitiken
uppdaterad. Visar de lagliga möjligheterna för kommunerna.
De kommunala arbetsmarknadsinsatserna 2016. Information
om vad kommunerna gör.

Övriga frågor
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Beredningen för utbildningsfrågor

Beredningen för utbildningsfrågor kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 7 september 2017, kl 13.00-16.55
Plats: Lokal Koch, Hornsgatan 15, Stockholm
Ordförande: Kenneth Nilsson
Sekreterare: Moa Ärlemalm

Föredragningslista
Föredragande

Notering

Gunnar Anderzon

13.00-13.15

Ärenden för information
1.

ESF-projekt Plug In 2.0
Kommentar: Plug In 2.0 kommer att avslutas i
februari 2018. Det är viktigt att den kunskap
och kompetens som byggts upp i projektets
kunskapscentrum kring studieavbrott tas
tillvara och fortsätter att utvecklas.

Handlingar
finns

Ärenden för överläggning
2.

Agenda 2030 - I riktning mot en hållbar
välfärd.
Kommentar: Samberedning, Stora Hörsalen,
Hornsgatan 20.

Matilda Lindberg

13.30-14.20
Handlingar
finns

Samtliga beredningar och delegationer ges
möjlighet att utifrån sina respektive
ansvarsområden inkomma med synpunkter
och kommentarer på den rapport och
handlingsplan för genomförandet av Agenda
2030 i Sverige som presenterades av
regeringen den 1 juni 2017.
14.00 Åter till Hornsgatan 15 för
överläggning.
Paus

14.20-14.35

Beredningen för utbildningsfrågor
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Ärenden för beredning inför styrelsen
nästa månad
3.

Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola - SOU
2017:51

Bodil Båvner

14.35-15.00
Handlingar
finns

Kommentar: Utbildningsdepartementet har
berett SKL tillfälle att yttra sig över
utredningen om en bättre skola genom mer
attraktiva skolprofessioner betänkande
”Utbildning, undervisning och ledning –
reformvård till stöd för en bättre skola”. SKL
ställer sig bakom många av delförslagen men
avstyrker att förskolechefer ska benämnas
rektor.
Ärenden för överläggning och information
4.

Strategi för hälsa
Kommentar: Strategi för hälsa förväntas
beslutas av styrelsen den 15 december 2017.
Styrgruppen för arbetet vill stämma av ett
förslag på struktur för strategin och länens
synpunkter med berörda beredningar den 7
september 2017 samt ett utkast till strategi den
12 oktober 2017.

Hans Karlsson och
Anne Bylund

15.00-15.15

Kristina Söderberg

15.15-15.25

Handlingar
finns

Ärenden för information
5.

EU:s dataskyddsförordning och
utbildningsväsendet - SOU 2017:49
Kommentar: Information om föreslagen
lagstiftning om behandling av personuppgifter
inom utbildningsområdet med anledning av
EU:s dataskyddsförordning som träder i kraft
under 2018.

Handlingar
finns

Beredningen för utbildningsfrågor
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Ärenden för beredning inför styrelsen
denna månad
6.

Skolkommissionen del 2, Samling för skolan - Bodil Båvner
Nationell strategi för kunskap och likvärdighet
- SOU 2017:35

15.25-16.05
Handlingar
finns

Kommentar: Kansliets förslag till yttrande över
avsnitt 2 av Skolkommissionens
slutbetänkande, behandlas i beredningen inför
beslut i styrelsen den 8 september 2017.
Bland de många förslagen finns både sådana
där SKL ställer sig positivt som negativt.
Ärenden för beredning inför styrelsen
nästa månad
7.

Entreprenad, fjärrundervisning och
distansundervisning - SOU 2017:44

Åsa Ernestam

Handlingar
finns

Kommentar: SKL anser att huvudmännen
behöver bättre möjligheter att samverka för
att erbjuda ett allsidigt utbildningsutbud i hela
landet. Möjligheterna till fjärrundervisning och
undervisning på entreprenad samt
distansundervisning behöver öka.
8.

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet
till gymnasiet - SOU 2017:54
Kommentar: SKL anser att det är en central
fråga att fler nyanlända elever blir behöriga till
gymnasieskolans nationella program.
Huvudmännen behöver möjligheter att
anpassa utbildningen för att bidra till detta.

16.05-16.30

Åsa Ernestam

16:30-16.50
Handlingar
finns

Övriga frågor
9.

Övriga frågor

16.50-16.55
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Beredningen för demokratifrågor

Beredningen för demokratifrågor kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 7 september 2017, kl 12:30
Plats: Utsikten
Ordförande: Paul Lindvall
Sekreterare: Martin Lidhamn

Föredragningslista

Ärenden

Notering

Ärenden för information
1.

Arbetet mot Våldsbejakande extremism
Kommentar: Lägesbeskrivning av SKL:s arbete mot
våldsbejakande extremism och information om
den utvärdering som Segerstedtinstitutet har gjort
av svenska kommuners handlingsplaner mot
våldsbejakande extremism.

12.30-13.10
Malin Svanberg

Ärenden för beredning inför styrelsen denna
månad
2.

Betänkande Bättre skydd mot diskriminering
(SOU 2016:87)
Kommentar: Betänkandet tar i huvudsak upp frågan
om Diskrimineringsombudsmannens (DO) roll
och uppdrag, arbetet mot diskriminering på
regional och lokal nivå, vem som ska ansvara för
tillsynen över arbetet med åtgärder mot
diskriminering i skolan samt en analys av om regleringen om skydd mot diskriminering i offentlig
verksamhet behöver ändras.
Kansliets förslag är att förbundet i huvudsak ställer
sig bakom utredningens förslag men avstyrker
förslaget om att Diskrimineringsnämnden ska
behandla vissa ärenden som rör diskriminering på

13.10-13.30
Ann Sofi Agnevik
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arbetslivets område samt bestämmelserna om
bevisbörda.
Ärenden för överläggning
3.

Inhämta beredningarnas och delegationernas
synpunkter på ”I riktning mot en hållbar välfärd”

13.30-14.15

Kommentar: Regeringen tillsatte i mars 2016 en
kommitté i form av en nationell delegation med
uppdrag att ta fram en handlingsplan för det
svenska genomförandet av Agenda 2030. I juni
presenterades en handlingsplan i rapporten ”I
riktning mot en hållbar välfärd”. Rapporten pekar
på flera befintliga utmaningar för den svenska
välfärden. Handlingsplanen innehåller konkreta
förslag på åtgärder för agendans genomförande i
kommuner, landsting och regioner samt förslag på
vidare samarbete med SKL. Därför är det viktigt
att SKL för fram sina synpunkter på förslagen i
handlingsplanen för att påverka (framtida)
prioriteringar och åtgärder.
Ärenden för information
4.

Information om Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU
2017:37)

14.30-15.15
Lena Svensson

Kommentar: Betänkandetrapportens syfte har varit
att identifiera risker i välfärdssystemen och andra
närliggande skattefinansierade eller
skattesubventionerade system för att därigenom
kunna säkerställa en korrekt användning av
offentliga medel samt effektivt förebygga och
beivra brottslighet av detta slag. Kartläggningen
omfattar brottslighet som riktas mot flera olika
utbetalande aktörer.
Övriga frågor

15.15
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