INBJUDAN
2017-04-06

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

Politikerinformation torsdagen den 6 april 2017
Välkomna till information för samtliga förtroendevalda i SKL:s styrelse och
beredningar i samband med beredningsdagen den 6 april 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 6 april 2017
Lokal: Hotell Hilton, Slussen, Stockholm
Denna gång medverkar:
Öppna jämförelser: Trygghet & Säkerhet,
Detaljplanering och Företagsklimat
Gunilla Glasare, avdelningschef Tillväxt och
samhällsbyggnad, SKL

kl. 10:30-11:00

Hot och möjligheter – finns det vägar till en mer
likvärdig skola?
Marcus Strömberg, Academedia

kl. 11:00-11:30

Kunskapslyft för kompetensförsörjning
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

kl. 11:30 – 12:00

Välkomna!
Sveriges Kommuner och Landsting
Styrelsesekretariatet

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

Kallelse/föredragningslista
2017-04-06
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 6 april 2017, kl. 13:30 – 17.00
Plats: Runda rummet, plan 12
Ordförande: Lena Micko
Sekreterare: Katarina Wästlund
SKL företag 13.00 – 13.30
Föredragningslista
Ärende

Notering

Ärenden för överläggning
1.

Arbetsutskottets egna överläggningar (inga
handlingar)
17/00039

13.30-14.00

PAUS 14.00 – 14.15
Ärenden för beredning inför styrelsen denna
månad
2.

Ägarrepresentant vid SKL Företag AB:s
bolagsstämma
17/01688

Lena Dahl
14.15 – 14.20

3.

Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven
17/01303

Germund Persson
14.20 – 14.30

Kommentar: I promemorian föreslås ändringar i
lagen (2015:1016) om resolution (LOR).
Avgiftsskyldiga till resolutionsavgiften är institut –
dvs. kreditinstitut och värdepappersbolag
Det föreslås att utgiftsuttaget till
resolutionsreserven ökas genom ett förhöjt uttag
av resolutionsavgiften samtidigt som målnivån för
resolutionsavgiften tas bort och riskavgiften
slopas. De sammanlagda resolutionsavgifterna för
ett år ska uppgå till 0,125 procent av de totala
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avgiftsunderlaget (i stället för 0,09 procent).

Ärenden för beredning inför styrelsen nästa
månad
4.

Datum för 2019 års valkongress samt datum för
ordinarie kongress med SKL
17/01708

14.30 – 14.40

Ärenden för beslut i
arbetsutskottet/delegation
5.

Inkomna remisser 2017-04-06
17/00002

14.40 – 14.50

6.

Kommentarer till Riksrevisionens ”Slutrapport om
statens styrning på vårdområdet (RiR 2017:3)”
17/01773

Madeleine Holm
14.50 – 15.00

Kommentar: Riksrevisionen har granskat statens
styrning av vården under tiden 2011 – 2016. En av
granskningarna handlar om styrning genom riktade
statsbidrag. Rapporten tar i huvudsak upp frågan
om statens styrning på hälso- och sjukvårdsområdet via överenskommelser med SKL istället
för mer traditionell styrning via till exempel
Socialstyrelsen.

Ärenden för överläggning och information
7.

Almedalen 2017 - avstämning
17/01333

Peter Skyhag,
Monica Björklund
Aksnes
15.00 – 15.15
Publiceras senare

8.

Slutrapport - Programberedningen för klimat
17/01474
Kommentar: I rapporten redovisar
programberedningen sitt slutliga förslag.
Rapporten är färdigberedd av programberedningen
inför beslut i styrelsen i maj.

Bijan Zainali, ordf
Gunnar Hedberg,
vice ordf
15.15 – 15.35
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Slutrapport - Programberedningen för barns och
ungas hälsa
17/01702
Kommentar: Programberedningen tar fram två
rapporter, dels en beskrivning av nuläget (”Barns
och ungas hälsa i Sverige”), dels en analysdel med
förslag som handlar om tvärsektoriella politiska
arenor för effektivare beslutsprocesser för att
skapa ett helhetsperspektiv på barn och ungas
hälsa.
Föreliggande rapporter är preliminära versioner av
slutrapporterna.

10.

Arbetsplan regioner och regional utveckling
17/01737
Kommentar: Indelningskommittén fortsätter arbetet
med att se över den statliga regionala strukturen.
Arbetsplanen tar upp förslag på fortsatt arbete när
det gäller intressebevakning kring
Indelningskommitténs fortsatta arbete, bildandet
av regioner inom befintliga län och förslag till stöd
när det gäller regionernas och landstingens
fortsatta arbete med samverkan

Hans Leghammar,
ordf
Johanna Sjö, vice
ordf
15.35 – 15.55

Katrien
Vanhaverbeke
15.55 – 16.10

11.

Besök : Sammanhållningspolitikens framtid Gemensamt möte arbetsutskottet och 8-gruppen.
17/01783

Katrien
Vanhaverbeke
16.10 – 16.30

12.

VD informerar (inga handlingar)
17/00039

16.30 – 16.40

13.

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

16.40 – 16.50

14.

Övriga frågor
17/00039

16.50 – 17.00



Överläggning finansdep 8 maj (Annika
Wallenskog)
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Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting kallas till
sammanträde
Tid: Fredag den 7 april 2017, kl 10:00-11:30
Plats: Runda rummet, plan 12
Ordförande: Lena Micko
Sekreterare: Karin Särnå

Föredragningslista
Beredning

Notering

Beredning den 6
april

Ärenden för beslut
1.

Ägarrepresentant vid SKL Företag AB:s
bolagsstämma
Dnr 17/01688

Arbetsutskottet

2.

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

Arbetsutskottet

Kommentar: SKL har 2015-10-23 beslutat gjort
en framställan till Justitiedepartementet om
översyn av systemet med gode män för
ensamkommande barn. Kansliets förslag är att
förbundet gör en ny framställan till
Justitiedepartementet om översyn av
lagstiftningen om överförmyndare, gode män
och förvaltare. Framställan bör avse både
reglerna i föräldrabalken och i lagen om god
män för ensamkommande barn.
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Arbetsutskottet

Kommentar: Det föreslås att utgiftsuttaget till
resolutionsreserven ökas genom ett förhöjt
uttag av resolutionsavgiften samtidigt som
målnivån för resolutionsavgiften tas bort och
riskavgiften slopas. De sammanlagda
resolutionsavgifterna för ett år ska uppgå till
0,125 procent av de totala avgiftsunderlaget (i
stället för 0,09 procent).

Beredning den 6
april
Handlingar
publiceras senare

Sista svarsdag: 10 april 2017
4.

Nationell läkemedelslista
Dnr 17/00163

Sjukvårdsdelegationen

Kommentar: Samtliga vårdsystem i Sverige som
innehåller förskrivning av läkemedel behöver
anpassas för att dokumentation av
läkemedelsordinationer ska ske på samma sätt.
E-hälsomyndigheten har för närvarande ett
regeringsuppdrag att utreda hur andra aktuella
uppgifter om läkemedelsordinationer ska kunna
struktureras, standardiseras och göras åtkomliga
för vården.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig
bakom nulägesbeskrivningen och den
föreslagna sammanslagningen av de två
registren, men föreslår ett alternativt
genomförande.
Sista svarsdag: 13 april
2017

5.

Etableringshinder på bostadsmarknaden
Dnr 17/00230
Kommentar: Rapporten tar i huvudsak upp frågan
om förslag som underlättar etablering på
bostadsmarknaden. Boverket föreslår bland
annat att en statlig hyresgaranti införs och att
den statliga förvärvsgarantin avvecklas.
Beredningens förslag är att förbundet tillstyrker
förslaget att avskaffa den statliga

Beredningen för
samhällsbyggnad

Beredning den 6
april
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förvärvsgarantin, avstyrker förslaget om en
förändrad hyresgaranti och istället hemställer
om att hyresgarantin avskaffas, upprepar
förbundets förslag att se över
bostadsbidragssystemet samt att kraftigt höja
bostadstillägget för äldre.
Sista svarsdag: 12 april 2017
6.

En metod för bedömning av
bostadsbyggnadsbehovet
Dnr 17/00371

Beredningen för
samhällsbyggnad

Kommentar: Regeringen har gett Boverket i
uppdrag att lämna förslag till hur framtagandet
av återkommande bedömningar av
bostadsbyggnadsbehovet i hela landet ska
organiseras, finansieras och regleras.
Beredningens förslag är att förbundet tillstyrker
Boverkets förslag till metod för bedömning av
bostadsbyggnadsbehovet på nationell nivå
bestående av en långsiktig beräkning av
bostadsbyggnadsbehovet baserad på regionala
scenarier och av annan väsentlig information.
Dock, med hänvisning till beräkningarnas
bristande tillförlitlighet, avstyrker kansliet att
byggbehovsberäkningarna ska utgöra en central
del i en samlad analys som är tänkt att kunna ge
kommuner och regionala aktörer en användbar
bild av framtida bostadsbyggnadsbehov.
Sista svarsdag: 14 april 2017
7.

Kraftsamling för framtidens energi (SOU
2017:02)
Dnr 17/00383
Kommentar: Betänkandet tar upp utmaningarna i
elsystemet som handlar bl.a. om att få till stånd
investeringar i produktionsanläggningar, att
bygga ut och anpassa elnäten efter nya
produktionssätt och att göra det möjligt för
kunderna att bli mer aktiva och flexibla i sin
användning.

Beredningen för
samhällsbyggnad
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Beredningens förslag är att förbundet ställer sig
bakom huvuddragen i förslagen men lyfter fram
de negativa konsekvenserna för kraftvärme och
fjärrvärme. Därtill markeras vår vilja att
medverka till en strategi för energieffektivisering
för kommuner, landsting och regioner.
Sista svarsdag: 19 april 2017
8.

Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa
Beredningen för
beslut om lov m.m., Begränsad skyldighet att
samhällsbyggnad
underrätta och rätt att överklaga enligt plan- och
bygglagen samt Nya steg för en effektivare planoch bygglag
Dnr 17/00726

Beredning den 6
april

Kommentar: Remissen bestående av tre delar
behandlar några olika föreslagna förändringar i
plan- och bygglagen. Syftet är att etablera ett
aktivitetskrav för den som vill överklaga ett
bygglov, och att så kallade rågrannars rätt att
överklaga förhandsbesked och lov ska
förtydligas och begränsas.
Kansliet föreslår att förbundet ställer sig bakom
de huvudsakliga förslagen i remissen, under
förutsättning att synpunkter på övriga delar av
remissen beaktas.
Sista svarsdag: 25 april 2017
9.

Vissa punktskattefrågor inför
budgetpropositionen för 2018
Dnr 17/01662
Kommentar: Remissen tar i huvudsak upp frågan
om höjd koldioxid skatt på
kraftvärmeanläggningar och fjärrvärme samt
sänkt energiskatt för mindre datacentra och
energiföretag som levererar värme och kyla till
datorhallar och till industriell verksamhet.

Beredningen för
samhällsbyggnad

Beredning den 6
april
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Kansliets förslag är att förbundet avvisar
promemorians förslag om höjd koldioxidskatt i
kraftvärme och fjärrvärme.
Sista svarsdag: 25 april 2017
10.

Reduktionsplikt för minskning av
växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle
Dnr 17/01735

Beredningen för
samhällsbyggnad

Beredning den 6
april

Beredningen för
tillväxt och regional
utveckling

Beredning den 6
april

Kommentar: Promemorian föreslår i huvudsak en
reduktionsplikt som innebär en skyldighet för
drivmedelsleverantörer att minska utsläppen av
växthusgaser per energienhet bensin och diesel
genom inblandning av biodrivmedel.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig
bakom promemorians förslag till
reduktionsplikt för låginblandning och
skattefrihet för höginblandning av
biodrivmedel.
Sista svarsdag: 19 april 2017
11.

För Sveriges landsbygder - en sammanhållen
politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd
(SOU 2017:1)
Dnr 17/00471
Kommentar: Betänkandet tar i huvudsak upp
förslag som ska bidra till en sammanhållen
politik för en långsiktigt hållbar utveckling i
Sveriges landsbygder. Kommittén har också
formulerat ett övergripande mål för
landsbygdernas utveckling i ett
trettioårsperspektiv: En livskraftig landsbygd
med likvärdiga möjligheter till företagande,
arbete, boende och välfärd.
Beredningens förslag är att förbundet i
huvudsak stället sig bakom betänkandet, men i
vissa avseenden avstyrker förslag som är
kontraproduktiva mot kommitténs mål om en
sammanhållen landsbygdspolitik.
Sista svarsdag: 22 mars 2017 (anstånd beviljat till 10
april)
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Värna demokratin mot våldsbejakande
extremism - Nationell samordning och
kommunernas ansvar (SOU 2016:92)
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Beredningen för
demokratifrågor

Kommentar: Utredningen föreslår att
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ska ta över samordningsuppdraget att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism från
och med 2018 mot bakgrund av myndighetens
nationella riskperspektiv och förmåga att
samordna på olika nivåer.
Beredningen ställer sig bakom delbetänkandets
problemformulering när det gäller att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism.
Beredningen ser dock problem med att allt fler
detaljerade uppgifter inom redan befintlig
lagstiftning presenteras samt att det inte heller
finns någon analys av hur uppföljning på detta
kommer att ske och att ingen ytterligare
finansiering presenterats, vilket för
kommunerna kan bli en ny ökad börda.
Sista svarsdag: 24 mars 2017 (anstånd beviljat till 7
april)
13.

Uppdatering av positionspapper Civilsamhället
som utvecklingskraft, demokratiaktör och
samverkanspartner
Dnr 16/05991
Kommentar: För att lösa dagens och framtida
samhällsutmaningar ökar behovet av närmare
samverkan mellan kommuner och
landsting/regioner och det civila samhället. Ett
gott samspel mellan offentlig sektor och
civilsamhället är centralt för en god
samhällsutveckling. SKL ska arbeta tillsammans
med förbundets medlemmar med
utvecklingsarbete såsom att ta fram,

Beredningen för
demokratifrågor
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sammanställa och sprida kunskap och
erfarenheter av dialog, samverkan och
medskapande med civilsamhället.
14.

Kommunernas finansiering av nationell digital
tjänst för ekonomiskt bistånd
Dnr 17/01312

Beredningen för
digitalisering

Kommentar: Tjänsten SSBTEK förmedlar
information från flera olika statliga myndigheter
och organisationer, och erbjuder sådana
informationsmängder som tidigare inte har varit
möjliga att få ta del av digitalt genom en tjänst.
Kommunernas handläggare av ekonomiskt
bistånd kan med hjälp av den nya tjänsten via
sitt verksamhetssystem elektroniskt få
information utlämnad från olika myndigheter.
För närvarande är det 252 kommuner som har
tecknat anslutningsavtal. Hittills har kostnaden
för kommunerna under 2015 och 2016 varit 1
kr/år per invånare, men i och med att SKL
kommit ifatt upplupna kostnader från
utvecklingsåren samt att de flesta kommuner är
anslutna kan prisbilden justeras till 80 öre/år
per invånare. Utvecklingen av tjänsten har
bekostats via regeringens E-delegation. SKL
stod för kommunernas kostnader för
förvaltning och drift under 2014.
15.

Minskade hälsoskillnader - ett gemensamt
ansvar
Dnr: 15/05783
Kommentar: SKL är sedan flera år tillbaka aktiva i
arbetet för jämlik hälsa och verkar på olika sätt
för att den nationella kommissionen för jämlik
hälsa lämnar förslag till åtgärder som är i linje
med behov och prioriteringar hos kommuner,
landsting och regioner.
Som en avslutning av arbetet med den
prioriterade frågan har SKL tagit fram en
slutrapport som innefattar sju grundläggande
förutsättningar och nio åtgärdsområden med ett
antal åtgärder som SKL bedömer är centrala för

Beredningen för
primärvård och
äldreomsorg

Beredning den 6
april
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att minska hälsoskillnaderna i samhället samt
utgör utgångspunkt för SKL:s fortsatta arbete
för att minska folkhälsoklyftan inom en
generation.
Anmälningar för kännedom 2017-04-07
Dnr 17/00001
Avsägelse från Simon Härenstam (M) som
ledamot i Beredningen för utbildningsfrågor
samt fyllnadsval
Dnr 15/1032

Ärenden för överläggning och information
18.

VD informerar

Inga handlingar

19.

Information om förbundets priofrågor

Inga handlingar

20.



Generella och värdesäkrade statsbidrag
(Annika Wallenskog och Agneta Rönn)



Bostäder till alla (Gunilla Glasare)

Information om Pacta/KFS (Markus
Gustafsson)

Övriga frågor

Inga handlingar
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Programberedning för barn och ungas
hälsa

Programberedning för barn och ungas hälsa kallas till
sammanträde
Tid: Torsdag den 6 april 2017, kl 13:00
Plats: Strömmen, Saturnus. Hornsgatan 15, Stockholm
Ordförande: Hans Leghammar
Sekreterare: Karin Lindström
Information: Klockan 15.30 – 15.50 ska ordförande och vice ordförande presentera
beredningens arbete för AU. Lokal: runda rummet, Hornsgatan 15.

Föredragningslista
Föredragande

Notering

Ärenden för beslut
1.

Genomgång av föregående protokoll

Ordförande

Ärenden för överläggning och
information
2.

FORTE - Forskning möter samhälle.

Ing-Marie Wieselgren

13.10

Ing-Marie Wieselgren

13.25

Karin Lindström

13.25

Kommentar: Det statliga forskningsrådet Fortes
underlag till regeringens forskningspolitik 20172027
3.

Sociala investeringar
Kommentar: Information

4.

Slutgenomgång av avrapportering (inklusive
rast)
Kommentar: Inleds med kort genomgång av
justeringar i beredningens två rapporter, som utgör
avrapportering till styrelsen. Diskussion i två
grupper om rapporterna med tillhörande Power-point
presentation och därefter gemensam återkoppling i
storgrupp.
Godkännande av rapporterna

Programberedning för barn och ungas
hälsa

5.

6.
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Ärenden för beslut
Godkännande av rapporterna
- Barns och ungas hälsa i Sverige. En
beskrivning av nuläget
- Ett helhetsperspektiv på barns och ungas
hälsa. Tvärsektoriella politiska arenor
Ärenden för information
Film tidiga insatser
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14.45

Ing-Marie Wieselgren

15.15

Kristin Asmundsson

15.40

Kort film om tidiga insatser, framtagen inom ramen
för Psynkprojektet, som kan anpassas.

7.

Ärenden för överläggning och
information
Information från kansliet
Kommentar: Planering av programberedningens
avslutande möte.
Övriga frågor
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Beredningen för demokratifrågor

Beredningen för demokratifrågor kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 6 april 2017, kl 12:30-15.30
Plats: Utsikten
Ordförande: Paul Lindvall
Sekreterare: Martin Lidhamn

Föredragningslista

Ärenden

Notering

Ärenden för information
1.

En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk

12.30-13.00
Lennart Rohdin

Kommentar: En särskild utredare ska göra en
översyn och analys av lagen (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk samt
angränsande frågor. Med utgångspunkt i
översynen, Sveriges internationella åtaganden om
mänskliga rättigheter och regeringens strategi för
de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158)
ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra
efterlevnaden av de nationella minoriteternas
rättigheter.
2.

Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta
samhällsutvecklingen
Kommentar: En parlamentariskt sammansatt
kommitté har i uppdrag att utarbeta en strategi för
att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina
uppgifter och hantera sina utmaningar. Åtgärder
som föreslås ska kunna genomföras inom dagens
system för finansiering av den kommunala sektorn
och ska inte innebära en ökning av statens utgifter.

13.00-13.45
BoPer Larsson
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Demokratiberedningens studieresa 2017 till
Skottland
Kommentar: Information om studieresans
programpunkter och reseinformation.
Övriga frågor

13.45-14.00
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Förhandlingsdelegationen

Förhandlingsdelegationen kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 6 april 2017, kl. 13.00–16.00
Plats: Skuggan
Ordförande: Heléne Fritzon
Sekreterare: Ann-Charlotte Söderqvist

Föredragningslista
Ärendenummer
Ärenden för överläggning och information
1.

2.

Avtal 17

16/07377

Kommentar: Information om de pågående
avtalsförhandlingarna.

Niclas Lindahl

Aktuell debatt

Peter Skyhag

Kommentar: Information om vad som hänt i
media den senaste tiden.
3.

Utbilda för framtiden

Caroline Olsson

Kommentar: Information om ny SVJ-rapport om
rekryteringsläget i kommuner, landsting och
regioner samt på vilka sätt kan bidra till en
fungerande kompetensförsörjning.
4.

Lägesrapport angående snabbspår för nyanlända

17/01007

Kommentar: Information om läget och arbetet
framöver med att ta tillvara nyanländas
kompetens inom välfärdssektorn.

Anders Barane
Elsa Mattsson

1 (2)

Förhandlingsdelegationen

5.

Kallelse/föredragningslista
2017-04-06

Prioriterad fråga: Fler jobbar heltid i välfärden

Charlotta Undén

Kommentar: Presentation av det
partsgemensamma heltidsprojektet med
Kommunal och SKL:s prioriterade fråga.
6.

FAS 05 – förhandlingsläget

Caroline Olsson

Kommentar: Information om förhandlingsläget
och planerade aktiviteter under våren.
8.

Information från kansliet
Övriga frågor

Agneta Jöhnk

2 (2)

FÖREDRAGNINGSLISTA

Beredningen för internationella frågor

Sammanträde med beredningen för internationella
frågor
Tid:

Torsdagen den 6 april 2017, kl. 12:45-14:50

Plats:

Mallorca, plan 12 Hornsgatan 20

Nr

Ärenden

Föredragande

Notering

Ärenden för beslut
1

Godkännande av föregående
mötesprotokoll

12:45

Ärenden för diskussion
2

Offentlig upphandling, hållbarhet och Eva Sveman, SKL:s 12:50-13:10
det lokala och regionala ansvaret
Avdelning för juridik
och Gabriel Werner

3

Kommentus – arbetet med offentlig
upphandling

13:10-13:30

4

Post- Cotonou – Vad innebär avtalet Gabriel Werner,
och vad vill SKL ska ingå i ett nytt Internationella
avtal?
sektionen

13:30-13.50

5

Regeringens framtagande av ny
Gabriel Werner,
strategi för mänskliga rättigheter och Internationella
demokrati 2018
sektionen

13:50-14:10

6

Aktuella frågor i EU – vad gör SKL? Gergö Kisch och
14:10-14:40
Maja Högvik, SKL:s
Brysselkontor
Övriga frågor
14:40-14:50
– Europadagen 9 maj

7

2017-03-30 15:07

Landstingsnätverket för upphandling, (LfU).

Kallelse/föredragningslista
2017-03-21
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Beredningen för kultur och fritidsfrågor

Beredningen för kultur och fritidsfrågor kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 6 april 2017, kl 12:45-15:30
Plats: Taube, Hornsgatan 15, Stockholm
Ordförande: Marie-Louise Rönnmark
Sekreterare: Tina Wirgén
Observera. Klockan 10.30-11.30 besöker beredningen Kulturdepartementet.
Inpassering och säkerhetskontroll vid 10-tiden. Ta med legitimation.

Föredragningslista
Ärende

Föredragande

Not.

Louise Andersson
Maria Jacobsson

12.45-12.55

Ärenden för information
1.

Inför besöket av Konstnärspolitiska utredningen
Kommentar: Introduktion till besöket utifrån de frågor som
utredaren lämnat in. Dessas är i huvudsak samma frågor
till alla intressenter utredningen träffar för att få
jämförbarhet och överblick. Men med fokus på frågor om
förutsättningarna för konstnärlig yrkesverksamhet i hela
landet.

handling

Ärenden för överläggning och information
2.

Besök av Konstnärspolitiska utredningen

Ann-Christin
Kommentar: Utredningen ska göra en översyn av de statliga Nykvist, utredare
insatserna och villkoren för professionellt verksamma
Göran Blomberg,
konstnärer. Enligt direktivet ska utredaren bedöma hur de huvudsekreterare
statliga insatserna bidrar till att nå de kulturpolitiska
Maria Lewenhaupt,
målen och föreslå eventuella förändringar av insatserna för
sekreterare
att anpassa dem till nuvarande förutsättningar och behov.
Helene Larsson,
kommunikatör
Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018

12.55-14.00

Beredningen för kultur och fritidsfrågor

Kallelse/föredragningslista
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Ärenden för information forts.
3.

Besök Utredningen Sveriges besöksnäring - en
samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt, Britt
Bolin, särskild utredare

14.00-14.30

Kommentar:
PAUS

14.30-14.45

Anmälningar

14.30

5.

Övriga frågor

6.

Förra mötets protokoll

7.

Nästa möte

8.

Besök av Läsdelegationen som vill berättar om
Läsdelegationen, vad de har sett hittills och också
få lite inspel
Kommentar: Läsdelegationen har bland annat i uppdrag
att kartlägga och följa utvecklingen på det läsfrämjande
området, skapa mötesplatser för olika aktörer och
samordna läsfrämjande insatser i och utanför skolan.
Delegationen ska driva arbetet på ett sådant sätt att
genomförda insatser i och utanför skolan har goda
förutsättningar att fortgå även efter det att delegationen har
avslutat sitt uppdrag och vid behov lämna förslag på hur
läsning kan främjas med utgångspunkt i skolans
styrdokument och de nationella målen för litteratur- och
läsfrämjande. Delegationen ska redovisa sitt uppdrag senast
den 30 juni 2018

handling
Katti Hoflin,
ordförande
Jonas Andersson,
sekreterare
Helene Larsson,
kommunikatör
Annika Hellewell,
sekreterare

15.00-15.30

Beredningen för kultur och fritidsfrågor

Kallelse/föredragningslista
2017-03-21
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Beredningen för digitalisering

Sammanträde med beredningen för digitalisering
Tid:

6 april 2017, 12.45 till 15.45

Plats:

Mälaren, Hornsgatan 15, Stockholm

Nr

Ärenden

Föredragande

Notering

Ärenden för överläggning och information
1

Digitalisering av det offentliga Sverige

Statssekreterare Annelie 12:45-13:45
Roswall Ljunggren

2

Förutsättning för offentlig digitalisering

Statssekreterare Alf
Karlsson

14:00-14:30

3

Utredning: Styrning av digitalisering

Särskild utredare HansEric Holmqvist

15:00-15:45

Kvart summering – förslagen, första reaktion,
remisssvar.

2017-03-30 14:03

Kallelse/föredragningslista
2017-03-30
Beredningen för primärvård och
äldreomsorg

Beredningen för primärvård och äldreomsorg kallas till
sammanträde
Tid: Torsdag den 6 april 2017, kl 13:00
Plats: Kandell
Ordförande: Eva Olofsson
Sekreterare: Magnus Jacobson

Föredragningslista
Dnr
Ärenden för beredning inför styrelsen denna
månad
15.

Minskade hälsoskillnader - ett gemensamt ansvar
Kommentar: Redovisning av SKL:s arbete med den
prioriterade frågan 2016 att minska folkhälsoklyftan.

15/05783
Helén Lundkvist
Nymansson och
Filippa Myrbäck
13.00–13.30

Ärenden för överläggning och information
16.

Information om utredningen Samordnad
utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och
effektiv vård med fokus på primärvården

17/00014
Anna Nergårdh
13.35–14.05

Kommentar: Sjukvårdsdelegationen och PÄB gästas av
Anna Nergårdh, särskild utredare med uppdrag att utifrån
en fördjupad analys av förslag i betänkandet Effektiv vård
(SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och (Fika 14.05–14.25
organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en
modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård
med fokus på primärvården. Gemensam dragning i lokalen
Torget.
17.

Yttrande över SOU 2017:4 För en god och jämlik
hälsa

17/01252
Filippa Myrbäck
14.25–14.45

1 (3)

Beredningen för primärvård och
äldreomsorg

Kallelse/föredragningslista
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Kommentar: Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag
att föreslå åtgärder som kan bidra till att minska
hälsoklyftorna i Sverige och att föra en bred dialog med
relevanta aktörer om jämlik hälsa. I detta andra
delbetänkande diskuteras och analyseras styrningen och
uppföljningen av folkhälsopolitiken.
18.

Botkyrka kommuns arbete med
funktionshinderfrågor utifrån FN-konventionen
Kommentar: Som ett led i arbetet att ta fram ett
positionspapper för SKL om funktionshinderfrågor gästas
beredningen av Botkyrka kommuns
tillgänglighetssamordnare.

19.

Förslag om ändrade övergångsbestämmelser för
den föreslagna lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop.
2016/17:106)

17/00014
Ann Bjellert
14.45–15.30

17/01757
Mikael Malm
15.30–15.45

Kommentar: En första presentation av remiss och förslag
till yttrande inför beredning 11 maj.
Övriga frågor
20.

Rapport från arbetet med strategi för hälsa

15.45–15.55
Eva Olofsson

21.

Aktuellt på SKL

15.55–16.00
Helén Lundkvist
Nymansson

2 (3)

Beredningen för primärvård och
äldreomsorg

Kallelse/föredragningslista
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Revisionsdelegationen

Revisionsdelegationen kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 6 april 2017, kl 12:45
Plats: Cornelis, Hornsgatan 15
Ordförande: Cecilia Forss
Sekreterare: Lotta Ricklander

Föredragningslista

Ärenden för överläggning och information
1.

Eventuell Brysselresa
Kommentar: Fortsatt diskussion om en eventuell
Brysselresa avseende ekonomiska förutsättningar
och tidpunkt.

2.

Revisorsnämnden - inför debatt
Kommentar: Fortsatta medskick till Cecilia Forss
inför debatt hos Revisorsnämnden den 20 april
2017.

3.

Landstingens revisionskonferens
Kommentar: Inför landstingens revisionskonferens
29-30 augusti 2017 ska Revisionsdelegationens
seminariepunkt förberedas.

4.

God revisionssed – riskanalys
Kommentar: Området riskanalys ska
utvecklas/förändras i God revisionssed 2018.
Delegationen påbörjar analys av detta avsnitt.
Övriga frågor

1 (1)
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Beredningen för samhällsbyggnad

Beredningen för samhällsbyggnad kallas till sammanträde
Tid: torsdag den 6 april 2017, kl. 12:30 – 16:00
Plats: Bellman, Hornsgatan 15, Stockholm

Föredragningslista
Nr

Ärenden

Föredragande

Notering

Ärenden för beredning inför styrelsen denna
månad
1.

Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa
beslut om lov m.m. Begränsad skyldighet att
underrätta och rätt att överklaga enligt plan- och
bygglagen samt Nya steg för en effektivare planoch bygglag Ds 2014:31
17/00726

Kristina Isacsson

12.30 – 12.45
Bilaga

Kommentar: Förslaget innebär att den som vill överklaga
ett bygglov (med avvikelse eller utom plan) ska ha yttrat
sig skriftligen under ärendets beredning, och inte ha fått
sina synpunkter tillgodosedda. Utöver det finns också
andra förslag i remissen, bland annat att ta bort
möjligheten till kungörelse då många personer ska
underrättas.
2.

Vissa punktskattefrågor inför
budgetpropositionen för 2018
17/01662

Andreas Hagnell

12.45 – 13.00
Bilaga

Kommentar: Föreslagen höjd koldioxidskatt belastar
kraftvärme och fjärrvärme, med tveksam klimatnytta.
3.

Reduktionsplikt för minskning av
växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle
17/01735
Kommentar: Reduktionsplikt för låginblandning av
biodrivmedel och fortsatt skattebefrielse för höginblandning
ligger i linje med tidigare yttranden från SKL.

Andreas Hagnell

13.00 – 13.15
Bilaga

Beredningen för samhällsbyggnad

Kallelse/föredragningslista
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Ärenden för beredning inför styrelsen nästa
månad
4.

Tydligare regler för små avloppsanläggningar med
tillhörande konsekvensanalys
17/00547

Tove Göthner

13.15 – 13.30
Bilaga

Kommentar: Kommunen eller länsstyrelsen ska peka ut
områden där högre krav ska ställas för enskilda avlopp.
Ärenden för överläggning
5.

Samverkan för att klara kommunal miljö- och
livsmedelskontroll

Thomas Forsberg 13.30 – 13.45
Bilaga

Kommentar: Utredningar pågår där diskussioner förs om
hur kommunerna kan ha tillgång till expertkunskap. Ett
sätt är genom ökad samverkan.
6.

Serverat – projekt inom digitalt först

13.45 – 14.05

Kommentar: Genom digitala lösningar blir det enklare att
starta och driva företag, samtidigt som kommunernas
arbete effektiviseras. Tillsammans med kommuner,
Tillväxtverket och Bolagsverket driver SKL programmet
Serverat för att utveckla dessa digitala lösningar. Arbetet
inleds med restaurangbranschen med ambitionen att
framöver omfatta fler branscher. En presentation av arbetet
ges.
Paus

14.05 – 14.20

Ärenden för överläggning, forts
7.

Avfallsfrågor

14.20 – 14.30

Kommentar: Information från rundabordssamtal med
miljöministern.
8.

Uppdrag att möjliggöra planer på nya städer

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

14.30 – 15.05

Beredningen för samhällsbyggnad

9.

Kallelse/föredragningslista
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EU‐kommissionens förslag till reviderade
energidirektiv – SKL:s positioner i påverkansarbetet

Andreas Hagnell

Öppen jämförelse – Detaljplaneområdet 2016

15.05 – 15.20
Bilaga

Kommentar: Viktiga frågor för SKL är att olika slags
förnybar energi behandlas lika, att kostnadseffektivitet beaktas vid krav på individuell mätning och
debitering av värme samt att tredjepartstillträde till
fjärrvärmenäten modifieras enligt svenska erfarenheter.
10.

3 (3)

Kristina Isacsson

Kommentar: Jämförelserna visar bland annat att
mediantiden för ett planarbete från planuppdrag till
antagande i de allra flesta kommuner är under två år.
Jämförelserna visar på hur ojämnt bostadsbyggandet
fördelar sig över landet.

15.20 – 15.30
Material
lämnas vid
mötestillfället

Ärenden för information
11.

Inbjudan till SKLs Europadagsfirande
Kommentar: Delges
Övriga frågor

12.

Beredningens studieresa
Kommentar: Datum och upplägg av studieresan som
planeras för hösten 2017. Svårt att hitta datum som
passar alla.

13.

Programberedningen för klimat – slutrapport
Kommentar: Slutrapport är överlämnad till AU.

Ann-Sofie
Eriksson

15.30 – 15.40

Bijan Zainali
och Gunnar
Hedberg

15.40 – 16.00

Anmälan
14.

Protokoll från förra mötet

Bilaga

Kallelse/föredragningslista
2017-04-06
Beredningen för socialpolitik och
individomsorg

Beredningen för socialpolitik och individomsorg kallas till
sammanträde
Tid: Torsdag den 6 april 2017, kl 08:00-08:30
Plats: Royal Highland Hotel, Inverness, Skottland
Ordförande: Marlene Burwick
Sekreterare: Elisabeth Melin

Föredragningslista
Notering
Ärenden för information
1.

PM - Resultat av brukarundersökning inom
individ- och familjeomsorg 2016

Mia Ledwith
17/01084
Skriftlig information

2.

Återrapport 2016 - Barn och Unga satsningen

Kjerstin Bergman
17/01759
Skriftlig information

Ärenden för överläggning
3.

Reflektioner från studiebesöken

17/00008

1 (2)

Beredningen för socialpolitik och
individomsorg
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Sjukvårdsdelegationen

Sjukvårdsdelegationen kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 6 april 2017, kl 12:30-15:30
Plats: Torget, SKl, Hornsgatan 20, Stockholm
Ordförande: Dag Larsson
Sekreterare: Agneta Andersson

Föredragningslista
Nr

Ärende

Notering

Ärenden för beredning inför styrelsen denna
månad
1.

Nationell läkemedelslista Ds 2016:44
Dnr 17/00163

12.30-13.00
Helena Palm

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

Ärenden för beredning inför styrelsen nästa
månad
2.

Etablering av en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning - hälso- och sjukvård
Dnr 15/06658
Kommentar: Under 2016 tog landsting och regioner
beslut om att gemensamt långsiktigt delta i att
stödja och finansiera en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning. Genom att etablera en
ändamålsenlig och effektiv struktur som långsiktigt

13.00-13.10
Sofia Tullberg
Marie Lawrence

1 (3)

Sjukvårdsdelegationen
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ger stöd för kunskapsstyrning på olika nivåer i
systemet skapas förutsättningar för en mer
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av
hög kvalitet.

Ärenden för överläggning och information
3.

Digitala vårdtjänster – prissättningar
Kommentar: SKL:s uppdrag att samordna vissa
frågor avseende digitala vårdtjänster. Beslut om
rekommendation vad gäller prissättning för digitala
tjänster tas i styrelsen i maj..

4.

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

5.

Samordnad utveckling för en modern, jämlik,
tillgänglig och effektiv vård med fokus på
primärvården

13.10-13.20
Agneta Rönn
Lars Kolmodin

13.20-13.35
Harriet Wallberg
Lars Kolmodin
(Inga handlingar)

13.35-14.05
Anna Nergårdh
(Inga handlingar)

Kommentar: I ett första steg ska utredaren ta vidare
och närmare analysera några av de förslag som
Effektiv vård har lämnat, bland annat kring ett
nationellt utformat uppdrag för primärvården och
en förändrad vårdgaranti. Vidare ska utredaren i
dialogmed berörda parter och aktörer utarbeta en
nationell plan där primärvården är utgångspunkten
för en ökad närhet till patienten.

Paus
6.

Socialstyrelsens uppdrag inom området
högspecialiserad vård
Kommentar: Lägesrapport avseende Socialstyrelsens
uppdrag kring arbetsprocessen för
nivåstrukturering av högspecialiserad vård.

14.20-14.30
Anna-Greta Brodin
(Inga handlingar)

2 (3)

Sjukvårdsdelegationen

7.
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Uppdrag psykisk hälsa (UPH)
Kommentar: Information om pågående arbete i
UPH.

8.

14.30-14.45
Ing-Marie
Wieselgren
(Inga handlingar)

För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det 14.45-15.00
folkhälsopolitiska ramverket - SOU 2017:4
Filippa Myrbäck
Dnr 17/01252
Kommentar: Kommissionen för jämlik hälsa har i
uppdrag att föreslå åtgärder som kan bidra till att
minska hälsoklyftorna i Sverige och att föra en
bred dialog med relevanta aktörer om jämlik hälsa.
Kommissionens förslag syftar till att sammantaget
etablera ett uppdaterat ramverk för den breda
folkhälsopolitiken med ett tydligare fokus på en
god och jämlik hälsa. De olika delarna utgör
därmed en helhet som är avsedd att både lösa de
olika problem vi identifierat och lägga grunden för
ett långsiktigt hållbart tvärsektoriellt arbete.

9.

Återrapportering Klinisk behandlingsforskning beviljade ansökningar och resultat
Kommentar: Syftet med bidraget är att ge stöd till
större kliniska studier som är motiverade av hälsooch sjukvårdens behov och därmed har stor
patient- och samhällsnytta. Detta inkluderar
områden såsom prevention, diagnostik,
behandling, uppföljning, implementering,
omvårdnad och rehabilitering. Resultaten av
forskningen ska vara mätbara med tydliga kliniska
utfallsmått.

15.00-15.20
Jan-Ingvar Jönsson,
huvudsekreterare
för medicin och
hälsa
(Inga handlingar)

Övriga frågor
10.

Aktuella frågor

15.20-15.30
Hans Karlsson
(Inga handlingar)

3 (3)
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Beredningen för tillväxt och regional
utveckling

Beredningen för tillväxt och regional utveckling kallas till
sammanträde
Tid: Torsdag den 6 april 2017, kl 13:00
Plats: Ivar-Lo, Hornsgatan 15, Stockholm
Ordförande: Birgitta Losman
Sekreterare: Josefin Sturesson

Föredragningslista
Nr Ärenden

Föredragande

Notering

Gustav Rehnström

13:00-13:15

Per Henningsson/
Dan Lems

13:15-13:35

Eva Marie Rigné

13:35-13:50

Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad
1.

Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén
(SOU 2017:1) För Sveriges landsbygder - en
sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och
välfärd. Dnr. 17/00471
Kommentar: Ärendet behandlades på föregående möte i TRU och
tas nu upp som sneddat ärende.
Ärenden för överläggning

2.

Behov av ställningstagande till grund för påverkan i
bredbandsfrågor
Kommentar: Kansliet ser ett behov av politiskt ställningstagande
från SKL kring bredbandsfrågor och särskilt hur
bredbandsmarknaden ska regleras framöver. Bakgrunden är att
arbete pågår nationellt och på EU-nivå. Kansliet ger en bakgrund
till vad som hänt inom bredbandsområdet det senaste året och vad
som är viktiga processer att påverka framöver. Kansliet ger också
exempel på ståndpunkter som SKL skulle kunna hävda framöver.
Avsikten är att i nästa skede återkomma till TRU och styrelsen
med ett förslag till ställningstagande i bredbandsfrågor.
Ärenden för information

3.

Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och
stärkt konkurrenskraft – forskningsproppen 2016/17:50

Beredningen för tillväxt och regional
utveckling
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Kommentar: Forskningspropositionen som lades fram i höstas
tydliggör att regeringens forsknings- och innovationspolitik riktar sig
alltmer till dagens samhällsutmaningar och offentlig sektor, vilket
ligger helt i linje med SKL:s inspel till propositionen. Information
och dialog kring hur regeringen vill utforma forskningspolitiken och
hur forskningsmedel och innovationer kan komma våra medlemmar
till gagn.
4.

SKL:s prioriterade fråga om den regionala tågtrafiken
Kommentar: I styrelsens verksamhetsplan för 2017 ingår
”infrastruktur för vidgade arbetsmarknadsregioner” som en
prioriterad fråga. En del av denna fråga rör den regionala
tågtrafikens behov och förutsättningar. På föregående möte i TRU
redovisades utmaningar för den regionala tågtrafiken och idéer lyftes
om hur intressebevakning och påverkan i frågan kan ske. En viktig
process att påverka är arbetet med den nationella planen, där
direktiv från regeringen förväntas inom kort. Denna gång
presenteras förslag till ställningstaganden för diskussion.

Sara Rhudin

Paus

13:50-14:10

14:10-14:30

Ärenden för information, fortsättning
5.

Utredningen Sveriges besöksnäring - en samlad politik för
upplevelsebaserad tillväxt
Kommentar: Presentation av utredningens arbete.

Britt Bohlin
särskild utredare

14:30-15:00

6.

Digital tjänst – ”Serverat”
Kommentar: Genom digitala lösningar blir det enklare att starta och
driva företag, samtidigt som kommunernas arbete effektiviseras.
Tillsammans med kommuner, Tillväxtverket och Bolagsverket
driver SKL programmet Serverat för att utveckla dessa digitala
lösningar. Arbetet inleds med restaurangbranschen med ambitionen
att framöver omfatta fler branscher. En presentation av arbetet ges.

Kenneth Zetterberg

15:00-15:20

Övriga frågor
Förra mötets protokoll
Nästa möte

Beredningen för tillväxt och regional
utveckling
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Beredningen för utbildningsfrågor

Beredningen för utbildningsfrågor kallas till sammanträde
Tid: torsdag den 6 april 2017, klockan 13.00
Plats: Lokal Koch, Hornsgatan 15, Stockholm
Ordförande: Kenneth Nilsson
Sekreterare: Åsa Svensson

Föredragningslista
Nr

Ärenden

Föredragande

Notering

Åsa Ernestam

13.00–13.30

Ärenden för beredning inför styrelsen nästa
månad
1.

Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och
agera (SOU 2016:94), 17/00942

Handlingar finns

Kommentar:
I Betänkandet ”Saknad! Uppmärksamma elevers
frånvaro och agera” presenteras bedömningar och
förslag till hur huvudmän och skolor kan förbättra
arbetet med att främja skolnärvaro samt förebygga
och åtgärda skolfrånvaro. Beslut fattas av styrelsen
den 12 maj.

Ärenden för information
2.

Möjlighet att använda en särskild kvot vid
placering i kommunala skolor, 17/01489
Kommentar:
I en PM från Utbildningsdepartementet förslås att
det under en begränsad tid införs en särskild lag
som gör det möjligt för kommunen att tillämpa en
särskild kvot för placering av elever i kommunala
skolor. Förslaget tas upp för information och
synpunkter inför att det ska fattas beslut om
SKL:s yttrande vid beredningens och styrelsens
respektive möten i maj.

Eva-Lena
Arefäll och
Ann-Sofi
Agnevik

13.30–14.00
Handlingar finns

Beredningen för utbildningsfrågor
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Besök av Läsdelegationen

Katti Hoflin

Kommentar:
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14.00–14.30
Handlingar finns

Läsdelegationen har bland annat i uppdrag att
kartlägga och följa utvecklingen på det
läsfrämjande området, skapa mötesplatser för
olika aktörer och samordna läsfrämjande insatser i
och utanför skolan. Delegationen ska driva arbetet
på ett sådant sätt att genomförda insatser i och
utanför skolan har goda förutsättningar att fortgå
även efter det att delegationen har avslutat sitt
uppdrag och vid behov lämna förslag på hur
läsning kan främjas med utgångspunkt i skolans
styrdokument och de nationella målen för
litteratur- och läsfrämjande. Delegationen ska
redovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 2018.
Paus
4.

Information om Skolanalys
Kommentar:
Skolanalys är en riktad satsning som SKL erbjuder
till kommuner med långvarigt svaga eller vikande
skolresultat. Skolanalys bygger på beprövad
erfarenhet och ett lokalt ägarskap där alla delar i
styrkedjan – nämnd, förvaltningsledning,
skolledning och pedagoger – tillsammans
genomför förändringar inom ett antal
identifierade utvecklingsområden. Arbetet inleds
med ett besök där SKL gör djupintervjuer med
företrädare för olika delar av skolorganisationen.
Skolanalys har nu genomförts i fyra kommuner
och detta är den första samlade redovisningen av
resultaten och erfarenheterna därifrån.

14.30–14.45
Daniel Berr

14.45–15.05
Handlingar finns

Beredningen för utbildningsfrågor
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Utveckling av Öppna jämförelser
Kommentar:

Lena Jutdal och
Karin Hedin
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15.05–15.20
Handlingar finns

Information om bakgrund och nuläge i arbetet
med att utveckla Öppna jämförelser för grundoch gymnasieskola.

6.

Övriga frågor

15.20–15.25

