INBJUDAN
2017-06-08

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

Politikerinformation torsdagen den 8 juni 2017
Välkomna till information för samtliga förtroendevalda i SKL:s styrelse och
beredningar i samband med beredningsdagen den 8 juni 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 8 juni 2017
Lokal: Hotell Hilton, Slussen, Stockholm
Denna gång medverkar:
Mottagandeutredningen – på väg mot förslag till ett
sammanhållet system
Martin Olauzon, huvudsekreterare i
mottagandeutredningen

kl. 10:30-11:00

Våldsbejakande extremism i Sverige och hur vi
arbetar mot det
Anna Hedin Ekström, rådgivare till Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

kl. 11:00-11:30

Presentation av SKL:s nya Vd Vesna Jovìc
Vesna Jovìc

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
2017-06-08
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 8 juni 2017, kl. 13.45 – 17.00
Plats: Runda rummet
Ordförande: Lena Micko
Sekreterare: Karin Särnå

SKL företag 13.00 – 13.45
Föredragningslista

1.

Ärenden

Notering

Arbetsutskottets egna överläggningar
17/00039

13.45 – 14-15
(inga handlingar)

Ärenden för beredning inför styrelsen denna
månad
2.

SKL:s internkontrollplan 2016-2017
16/06462
Kommentar: Styrelsen har det övergripande
ansvaret för att det finns en god intern kontroll. I
detta ligger ett ansvar för att en organisation kring
intern kontroll upprättas inom förbundet. Särskilda
internkontrollplaner har funnits sedan år 2007 och
den interna kontrollen genomförs på ett
strukturerat sätt för varje år. Internkontrollplanen
fokuserar på SKL:s mest väsentliga processer samt
några identifierade riskområden. Planen revideras
årligen och beslutas av styrelsen. Styrelsen ges
också en årlig återrapportering. Till denna kontroll
kan fogas de externa revisorernas löpande
granskning av den interna kontrollen.

14.15- 14.20
Teresa Hansson

1 (6)

Arbetsutskottet

3.

Kallelse/föredragningslista
2017-06-08

Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner
och Landsting
17/02944

14.20 – 14.25
Teresa Hansson

Kommentar: I maj 2013 lades ett inriktningsbeslut
kring SKL:s långsiktiga finansiering för 2015-2018
fast. Efter tre år med sänkt promillesats föreslår nu
kansliet för 2018 en oförändrad promillesats. Vi
ser ett allt större behov av att göra långsiktiga
satsningar inom digitaliseringsområdet. De
utökade resurserna som en oförändrad
promillesats ger, jämfört med den planerade
sänkta, skulle allokeras dit. Förslaget ryms inom
kongressens beslut som anger att ramen för
förbundsavgiften för perioden 2017-2020 ska vara
0,13 promille.
4.

Uppföljningsrapport 2017:1 för Sveriges
Kommuner och Landsting
17/03028

14.25 – 14.30
Teresa Hansson

5.

Vissa frågor inom fastighets- och
stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)
17/02249

14.30 – 14.35
Kristofer Karlsson

Kommentar: Betänkandet tar i huvudsak upp frågan
om transaktioner med fastigheter som i dag är
skattefria. I betänkandet föreslås att en transaktion
med en paketerad fastighet i ett aktiebolag
skattemässigt ska likställas med en direktförsäljning
av fastigheten. Vidare föreslås en generell
stämpelskatteplikt när fast egendom överförs
genom fastighetsbildning – samtidigt föreslås att
stämpelskatten för juridiska personer ska sänkas
från 4,25 till 2 procent.
Kansliets förslag är att förbundet ska ställa sig
tveksamt till om utredningens förslag om
paketerade fastigheter ska genomföras, åtminstone
nu, men att förbundet ska vara mera positivt till
utredningens förslag om stämpelskatt. Samråd i
ärendet har skett med avdelningarna för tillväxt
och samhällsbyggnad respektive ekonomi och
styrning.
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Delegation till arbetsutskottet
17/02754

14.35 – 14.40
Karin Särnå

Under sommaren 2017 bör det finnas beredskap
för att kunna hantera ärenden som kräver ett
snabbt politiskt ställningstagande. Framför allt
gäller det besvarande av inkomna remisser med
kort svarstid. Tidigare år har styrelsen delegerat till
arbetsutskottet att vid behov under perioder
besluta i remissärenden med kort svarstid. Partier i
styrelsen, som inte är representerade i
arbetsutskottet, har då haft möjlighet att lämna
synpunkter i dessa ärenden. Kansliets förslag är att
styrelsen delegerar arbetsutskottet att besluta i
ärenden som kräver snabbt politiskt
ställningstagande under perioden 10 juni – 7
september 2017.
7.

Överenskommelse mellan regeringen och SKL om
att stärka arbetet med mänskliga rättigheter
17/03004
Kommentar: SKL och regeringen har en
överenskommelse om att stärka arbetet med
mänskliga rättigheter. Överenskommelsen inleddes
under 2014 och avslutas 1 september 2017.
Arbetet har bland annat resulterat i utbildningar
om mänskliga rättigheter, utvecklingsarbete om
mänskliga rättigheter i styrning och ledning och en
MR-plattform som SKL:s styrelse tog beslut om i
mars 2017. Den föreslagna överenskommelsen är
en fortsättning på den nuvarande överenskommelsen och bygger vidare på de tre
huvudområdena utbildning, styrning och ledning
och plattformen. Avsikten är att
överenskommelsen ska pågå i två år och omfatta
totalt 6 miljoner kronor.
PAUS 14.50 – 15.05

14.40 – 14.50
Björn Kullander
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Ärenden för beslut i
arbetsutskottet/delegation
8.

Inkomna remisser 2017-06-08
17/00002

15.05 – 15.10

9.

Förslag till beslut om att representera SKL i den
svenska delegationen till FN:s High Level Political
Forum i New York
17/02954

15.10 – 15.15
Gabriel Werner

Kommentar: Civilministern, Ardalan Shekarabi, har
som ansvarig minister för den nationella
implementeringen av Agenda 2030, bjudit in
SKL:s ordförande att delta i den svenska
delegationen till High Level Political Forum
(HLPF) i New York den 17-19 juli 2017.
Arbetsutskottet föreslås besluta att ge Emil
Broberg, SKL:s tredje vice ordförande, i uppdrag
att representera SKL i den svenska delegationen
till HLPF.
10.

Studieresa till norra Tyskland 2017, Beredningen
för samhällsbyggnad
17/02956

15.15 – 15.20
Ann-Sofie Eriksson

Ärenden för överläggning och information
Inför besök: Heléne Fritzon

15.20 – 15.30
Lennart Hansson

11.

Besök: Heléne Fritzon, Utredningen - Stärkt
kapacitet i kommunerna för att möta
samhällsutvecklingen
Heléne Fritzon, utredare
Sverker Lindblad, huvudsekreterare
17/00040

15.30 – 16.00

12.

Medlemmarnas hus – Snäckan
17/02943

16.00 – 16.20
Torbjörn Conon
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Pågående arbete med Agenda 2030
16/05520
Kommentar: Arbetsutskottet har efterfrågat
information om hur SKL arbetar med Agenda
2030. Den 11 maj föredrog internationella
sektionen kort hur förbundet hittills har arbetat, i
samband med ett besök av Delegationen för
genomförande av Agenda 2030. Kansliet har under
hösten 2016 och våren 2017 samlat in goda
exempel på kommuners, landstings och regioners
initiativ kopplade till Agenda 2030. Ett 40-tal
initiativ har sammanställts i en PM. Därtill har
kansliet tillsammans med Svenska FN-förbundet
och Delegationen för genomförandet av Agenda
2030 under våren skickat ut en enkät om Agenda
2030 till samtliga kommuner, landsting och
regioner, för att undersöka det pågående arbetet
med Agenda 2030 och behovet av fortsatt stöd i
genomförandet. Enkätens resultat har nu
sammanställts av kansliet.

16.20 – 16.30
Jerker Stattin
Matilda Lindberg
Sami Khalifeh

Delegationen för genomförande av Agenda 2030
presenterar den 31 maj ett utkast till handlingsplan
för genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. Flera
förslag väntas beröra kommuner, landsting och
regioner. Handlingsplanen kommer inte att
remitteras, men förbundet bör ändå ta tillfället i
akt att yttra sig över den. Arbetsutskottet föreslås
därför besluta att bereda möjlighet till samtliga
beredningar och delegationer att inkomma med
synpunkter på handlingsplanen utifrån sina
ansvarsområden. Ett sammanställt ärende kan
därefter beredas av arbetsutskottet inför beslut i
styrelsen.
14.

VD informerar
17/00039

16.30 – 16.40
Vesna Jovic
(inga handlingar)

15.

Speciell information från
delegation/beredning/kansli
17/00039

16.40 – 16.50
(inga handlingar)
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Övriga frågor
17/00039


Info om konsekvenser av
Finansinspektionens förslag till
kapitalkravsmodell för
tjänstepensionsföretag (Niclas Lindahl)

16.50 – 17.00
(inga handlingar)
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Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting kallas till
sammanträde
Tid: Fredag den 9 juni 2017, kl 10:00-11:30
Plats: Runda rummet, plan 12
Ordförande: Lena Micko
Sekreterare: Karin Särnå
Föredragningslista
Beredning

Notering

Ärenden för beslut
1.

Delegation till arbetsutskottet
Dnr 17/02754

Arbetsutskottet

Beredning den
8 juni

2.

SKL:s internkontrollplan 2016-2017
Dnr 16/06462

Arbetsutskottet

Beredning den
8 juni

3.

Förbundsavgift år 2018 till Sveriges
Kommuner och Landsting
Dnr 17/02944

Arbetsutskottet

Beredning den
8 juni

4.

Uppföljningsrapport 2017:1 för Sveriges
Kommuner och Landsting
Dnr 17/03028

Arbetsutskottet

Beredning den
8 juni

5.

Vissa frågor inom fastighets- och
stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)
Dnr 17/02249

Arbetsutskottet

Beredning den
8 juni

Kommentar: Betänkandet tar i huvudsak upp
frågan om transaktioner med fastigheter som i
dag är skattefria. I betänkandet föreslås att en
transaktion med en paketerad fastighet i ett
aktiebolag skattemässigt ska likställas med en
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direktförsäljning av fastigheten. Vidare föreslås
en generell stämpelskatteplikt när fast
egendom överförs genom fastighetsbildning –
samtidigt föreslås att stämpelskatten för
juridiska personer ska sänkas från 4,25 till 2
procent.
Kansliets förslag är att förbundet ska ställa sig
tveksamt till om utredningens förslag om
paketerade fastigheter ska genomföras,
åtminstone nu, men att förbundet ska vara
mera positivt till utredningens förslag om
stämpelskatt. Samråd i ärendet har skett med
avdelningarna för tillväxt och samhällsbyggnad
respektive ekonomi och styrning.
Sista svarsdag: 14 augusti 2017
6.

Överenskommelse om att stärka arbetet med
mänskliga rättigheter
Dnr 17/03004

Arbetsutskottet

Kommentar: Sveriges Kommuner och Landsting
och regeringen har en överenskommelse om
att stärka arbetet med mänskliga rättigheter.
Överenskommelsen inleddes under 2014 och
avslutas 1 september 2017. Det finns nu ett
förslag på en tvåårig fortsättning motsvarande
6 miljoner kronor.
7.

Rotavirusvaccination i det nationella
vaccinationsprogrammet
Dnr 17/01424
Kommentar: Rotavirusinfektion är en mycket
smittsam mag- och tarmsjukdom som drabbar
i princip alla barn i Sverige en eller flera gånger
före fem års ålder. Varje år uppskattas att 2
100 barn under 5 år vårdas på sjukhus i Sverige
på grund av rotavirusgastroenterit (RVGE).
Även barn över 5 år kan bli sjuka i RVGE, och
då särskilt personer äldre än 65 år.
Delegationens förslag är att förbundet ställer
sig positiv till Folkhälsomyndighetens
bedömningar till att införa vaccination mot

Sjukvårdsdelegationen

Beredning den
8 juni

2 (12)

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Kallelse/föredragningslista
2017-06-09

rotavirusinfektion i det nationella allmänna
vaccinationsprogrammet. Målgruppen för
rotavirusvaccination är spädbarn.
Sista svarsdag: 9 juni 2017
8.

Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut
Dnr 17/01521

Sjukvårdsdelegationen

Kommentar: Rapporten tar i huvudsak upp tre
förslag på ändringar i lagstiftningen
(Socialförsäkringsbalken) för att förbättra
tryggheten i sjukförsäkringen i avvaktan på
slutligt beslut. Bakgrunden är att
Försäkringskassan har ändrat sin tillämpning
avseende när sjukpenning kan beviljas och
handläggningsrutinerna för ärenden om
sjukpenning.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig
bakom utredningens förslag på förändringar i
lagstiftningen med anledning av de problem
som beskrivits i promemorian under
förutsättning att förslagen harmoniserar med
kommunikationsplikten i Förvaltningslagen.
Sista svarsdag: 9 juni 2017
9.

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
(SOU 2017:15)
Dnr 17/02234
Kommentar: Betänkandet tar i huvudsak upp
förslag med syfte att höja kvalitet och säkerhet
på apoteksmarknaden. Utredningens inriktning
har varit att åstadkomma en säker, effektiv och
jämlik läkemedelsförsörjning och en
apoteksmarknad med god tillgänglighet och
service.
Kansliets förslag är att förbundet i huvudsak
ställer sig bakom utredningens förslag med
några undantag som kommenteras särskilt i
yttrandet.
Sista svarsdag: 11 juli 2017

Sjukvårdsdelegationen

Beredning den
8 juni
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10.

Översyn och uppdatering av den nationella
strategin mot hiv/aids och vissa smittsamma
sjukdomar
Dnr 17/02498

Sjukvårdsdelegationen

Beredning den
8 juni

Sjukvårddelegationen

Beredning den
8 juni

Kommentar: Folkhälsomyndigheten konstaterar
att den inhemska spridningen av hiv ligger på
en låg och stabil nivå, men en ökning av andra
sexuella överförda infektioner, som gonorré
och syfilis har skett de senaste åren samt att
klamydiainfektioner är utbredd bland unga och
unga vuxna. Hepatit C-spridningen bland
personer som injicerar droger är stor. Det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet med
hiv och andra sexuella överförda och
blodburna sjukdomar behöver därför fortsatt
prioriteras och upprätthålla en hög nivå.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig
positiv till Folkhälsomyndighetens översyn av
huvudmålet vad gäller hiv.
Sista svarsdag: 30 juni 2017
11.

Överenskommelse nationell taxa –
Fysioterapeuter
Dnr 17/02879
Kommentar: Förbundskansliet har överlagt med
Fysioterapeuterna och är överens om att
förlänga tidigare ingången överenskommelse
att gälla t.o.m. 2018-12-31.
Nationella taxan räknas upp 2018 enligt index
som överenskommits i oktober 2015. Parterna
är överens om att inga ytterligare ändringar än
de som föranleds av denna överenskommelse
ska göras i förordningen (1994:1120) om
ersättning för fysioterapi, såvida inte riksdagen
under perioden beslutar om förändringar i lag
(1993:1652) om ersättning för fysioterapi som
påverkar sektorns villkor. Skulle så ske är
parterna beredda att uppta sådana
överläggningar.
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12.

Överenskommelse nationell taxa – Läkarvård
Dnr 17/02880

Sjukvårdsdelegationen

Beredning den
8 juni

Sjukvårdsdelegationen

Beredning den
8 juni

Kommentar: Förbundskansliet har överlagt med
Sveriges Läkarförbund och är överens om att
förlänga tidigare ingången överenskommelse
att gälla t.o.m. 2018-12-31.
Nationella taxan räknas upp 2018 enligt index
som överenskommits i oktober 2015. Parterna
är överens om att inga ytterligare ändringar än
de som föranleds av denna överenskommelse
ska göras i förordningen (1994:1121) om
läkarvårdsersättning, såvida inte riksdagen
under perioden beslutar om förändringar i lag
(1993:1651) om läkarvårdsersättning som
påverkar sektorns villkor. Skulle så ske är
parterna beredda att uppta sådana
överläggningar.
13.

Tilläggsöverenskommelse om ökad
tillgänglighet och jämlikhet i
förlossningsvården och förstärkta insatser för
kvinnors hälsa
Dnr 17/02941
Kommentar: För att uppnå en mer jämställd
vård genomförs sedan tidigare en flerårig
satsning för förbättrad förlossningsvård och
stärkta insatser för kvinnors hälsa. Situationen
inom förlossningsvården har sedan länge visat
tecken på ett allt mer ansträngt läge. Därför
föreslår regeringen i propositionen
Vårändringsbudgeten för 2017 att ytterligare
en halv miljard tillförs landstingen. Medlen
betalas ut 2017, men får användas såväl under
2017 som 2018. Allt under förutsättning att
riksdagen beviljar medel.

14.

Betänkandet Se barnet ! (SOU 2017:6)
Dnr 17/01128
Kommentar: Betänkandet tar i huvudsak upp
förslag till förändringar i mål rörande vårdnad,
boende och umgänge med syfte att stärka

Beredningen för
socialpolitik och
individomsorg
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barnrättsperspektivet.
Beredningen avstyrker vissa av förslagen men
tillstyrker bland annat förslaget om att det i
föräldrabalken ska tydliggöras att det är
barnets bästa som är avgörande i samtliga
frågor om vårdnad, boende och umgänge samt
att barn ska ha rätt att komma till tals och få
relevant information.
Sista svarsdag: 9 juni 2017
15.

Förslag till lag om ersättning till personer som Beredningen för
fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall socialpolitik och
Dnr 17/01922
individomsorg

Beredning den
8 juni

Kommentar: Departementspromemorian tar i
huvudsak upp förslag om under vilka
förutsättningar en person ska ha rätt till
ersättning, ersättningens storlek och om den
ska vara enhetlig samt hur ett förfarande för
prövning av ersättningsärendena ska utformas.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig
bakom departementspromemorians förslag.
Sista svarsdag: 27 juni 2017
16.

Om förenklat beslutsfattande och särskilda
boendeformer för äldre
Dnr 17/02080
Kommentar: Promemorian tar i huvudsak upp
frågan om att kommunerna ska ges möjlighet
att tillämpa förenklat beslutsfattande för äldre
samt möjlighet att inrätta en ny särskild
boendeform för äldre.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig
bakom förslag i promemorian rörande
förenklat beslutsfattande samt tillstyrker
förslaget i promemorian om en ny särskild
boendeform under förutsättning att regeringen
godtar de tillägg som redovisas i förbundets
yttrande.
Sista svarsdag: 30 juni 2017

Beredningen för
primärvård och
äldreomsorg

Beredning den
8 juni
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17.

Förbättrad avfallsstatistik och
spårbarhetssystem för farligt avfall samt Ickefarligt byggnads- och rivningsavfall
Dnr 17/01670

Beredningen för
samhällsbyggnad

Beredning den
8 juni

Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall Beredningen för
i syfte att främja en cirkulär ekonomi
samhällsbyggnad
Dnr 17/02276

Beredning den
8 juni

Kommentar: Den första rapporten tar upp
frågan om förbättrad avfallsstatistik och de
tekniska lösningar som krävs för att uppnå
detta i Sverige och vilka ökade krav det ställer
på tillsynsmyndigheter och framförallt
verksamhetsutövare. Den andra rapporten tar
upp frågan om hur Sverige ska kunna nå upp
till EUs mål att samla in 70 viktprocent av det
bygg- och rivningsavfall som produceras.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig
bakom utredningens förslag men att de digitala
lösningar som kommer att användas för att
förbättra statistiken måste vara öppna för att
kunna samköras med andra digitala system
som exempelvis Smartare miljöinformation.
Sista svarsdag: 15 juni 2017
18.

Kommentar: Utredningen presenterar forskning
och de rättsliga ramar som finns för att stödja
och reglera ekonomin mot en cirkulär
inriktning. För att stödja övergången till en
mer cirkulär ekonomi lämnar utredningen sju
förslag varav tre har en direkt kommunal
anknytning; förslag om att öka tillgängligheten
för bilpooler, förslag om att underlätta för
hushållen att förebygga uppkomsten av avfall
samt förslag om hur avfallsuppkomst ska
förebyggas i kommunala och statliga sektorer.
Kansliet förslår är att förbundet ställer sig
bakom de aktuella förslagen i huvudsak
förutom att kommunerna ska redogöra för alla
avfallsförebyggande åtgärder som vidtas inom
kommunen.
Sista svarsdag: 28 juni 2017
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19.

Ny målstyrning för transportpolitiken
Dnr 17/01845
Kommentar: Trafikanalys föreslår i rapporten att
begreppet preciseringar utgår från
transportpolitiken, då det inte har fungerat
effektivt. Förslaget innebär att regeringen
årligen redovisar tre transportpolitiska
prioriteringar, som både stödjer regeringens
övergripande prioriteringar och riksdagens
transportpolitiska mål.

Beredningen för
tillväxt och
regional
utveckling

Beredningens förslag är att förbundet avvisar
utredningens förslag, då förslaget är
svåröverskådligt och riskerar att göra
transportpolitiken alltför kortsiktig.
Sista svarsdag: 19 juni 2017
20.

Ställningstagande till grund för påverkan i
bredbandsfrågor
Dnr 17/02424
Kommentar: I december 2016 presenterade
regeringen den nya bredbandsstrategin.
Huvudspåret är fortsatt marknadsstyrd
utveckling kompletterad med offentliga
insatser. Regeringens nya bredbandsstrategi är
ambitiösare än föregående samtidigt som den
ger PTS nya uppgifter som kommer att
påverkar kommunerna i flera avseenden. Inom
EU pågår arbetet med de nya telekompaketet
som stödjer de svenska kommunernas satsning
på lokala stadsnät och understryker dess stora
betydelse för utbyggnaden av
fiberinfrastruktur.
I detta ärende föreslås ställningstaganden till
grund för SKL:s fortsatta påverkansarbete i
det regleringsarbete som sker på EU-nivå och
nationell nivå.

Beredningen för
tillväxt och
regional
utveckling
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21.

SKL:s synpunkter på EU: framtida
sammanhållningspolitik
Dnr 17/02946
Kommentar: Europeiska Kommissionen bjuder
in till Sammanhållningsforum den 26-27 juni, i
syfte att samla in synpunkter på hur
sammanhållningspolitiken bör utformas efter
2020. Sveriges Kommuner och Landsting
kommer att representeras av styrelsen på
konferensen. Regionerna har dessutom utsett
ett antal politiska representanter som kommer
att medverka. Detta yttrande är gemensamt
med regionerna och utgår helt från det tidigare
ställningstagandet om EU:s framtida
sammanhållningspolitik som antogs i styrelsen
i dec 2016.

22.

Kultursamverkan för ett Sverige som håller
ihop - framtida inriktning och
utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen
Dnr 17/01717
Kommentar: I promemorian lämnas förslag och
bedömningar om den framtida inriktningen
och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen. Utgångspunkt för
förslag och bedömningar är att minska
skillnader i tillgång till kultur i hela landet
samtidigt som utrymme ges för regionala
prioriteringar.
Kansliets förslag är att förbundet avvisar
förslag om att förändra vilka konst och
kulturområden som anges i förordningen med
anledning av att det inte tillförs några nya
statliga medel med nya uppdrag. Vidare
föreslår kansliet att förbundet ställer sig bakom
förslaget att en oberoende aktör ges i uppdrag
att se över uppföljning och utvärdering samt
att ställa sig positivt till en formalisering av den
politiska dialogen och föreslår hur man kan
utveckla den.
Sista svarsdag: 14 juni 2017

Beredningen för
tillväxt och
regional
utveckling

Beredning den
8 juni

Beredningen för
kultur- och
fritidsfrågor

Beredning den
8 juni
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23.

Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)
Dnr 17/01831

Beredningen för
digitalisering

Beredning den
8 juni

Förhandlingsdelegationen

Beredning den
8 juni

Kommentar: Utredningen har haft i uppdrag att
analysera och lämna förslag till effektiv
styrning av utveckling, införande och
förvaltning av nationella digitala tjänster.
Delbetänkandet digitalforvaltning.nu lämnar
förslag på hur ansvaret för offentlig
digitaliseringen kan samlas till en myndighet
(Ekonomistyrningsverket föreslås men även Elegitimationsnämnden pekas ut som möjlig
hemvist).
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig
bakom huvudinriktningen i delbetänkandets
förslag kring hur digitaliseringen i den
offentliga sektorn samlas i en myndighet
samtidigt som förbundet påpekar behovet av
långsiktiga och permanenta former för
gemensam prioritering, finansiering och
utveckling av nationell digital infrastruktur och
nationella digitala tjänster med återkommande
förhandlingar mellan stat, kommun, landsting
och region.
Sista svarsdag: 27 juni 2017
24.

Ett öppnare och enklare system för tillträde till
högskoleutbildning på grundnivå (SOU
2017:20)
Dnr 17/01805
Kommentar: Betänkandet tar i huvudsak upp
frågan om systemet för tillträde till
högskoleutbildning, som påbörjas på
grundnivå och som vänder sig till alla
nybörjare.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig
bakom utredningens förslag men betonar
samverkan mellan lärosätena och arbetslivet.
Sista svarsdag: 20 juni 2017
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25.

Förslag till nytt direktiv om balans mellan
arbets- och privatliv
Dnr 17/02635

Förhandlingsdelegationen

Beredning den
8 juni

Kommentar: Kommissionens förslag tar i
huvudsak upp frågan om införande om rätt till
pappaledighet, föräldraledighet och rätt till
ledighet för vård av anhörig samt att betalning
eller ersättning motsvarande vad som utgår vid
sjukdom ska utgå under sådan ledighet.
Sista svarsdag: 15 juni 2017
26.

Skrivelse om EU:s samarbete med länder i
Afrika, Västindien och Stillahavet (AVSländerna) efter Cotonouavtalet
Dnr 17/02927

Beredningen för
internationella
frågor

Kommentar: EU:s avtal om samarbete med 78
länder i Afrika, Västindien och Stillahavet
(AVS-länderna) löper ut 2020. Diskussioner
förs mellan EU:s institutioner och
medlemsstaterna kring hur ett (eller flera)
framtida avtal ska se ut. Avtalet ligger utanför
EU:s budget, vilket gör att ministerrådet äger
frågan. Det är därför särskilt viktigt (i
förhållande till andra EU-relaterade processer)
att SKL för fram sina ståndpunkter till
regeringen, så att den kan stödja
kommissionens linje i frågan om
kommunernas och regionernas centrala roll
som utvecklingsaktörer.
27.

Pågående arbete med Agenda 2030
Dnr 16/05520
Kommentar: Uppdraget att kartlägga förbundets
arbete med Agenda 2030 formulerades av
styrelsen i december 2016 och kansliet
påbörjade arbetet i januari 2017. I linje med
styrelsens uppdrag har kartläggningen
begränsats till att fokusera på
inriktningsdokumentets koppling till Agenda
2030.

Beredningen för
internationella
frågor

Beredning den
8 juni

11 (12)

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Kallelse/föredragningslista
2017-06-09

28.

Anmälningar för kännedom 2017-06-09
Dnr 17/00001

29.

Preliminära överenskommelser avseende BEA
T och BAL T med OFR:s förbundsområde
Allmän kommunal verksamhet jämte i
förbundsområdet ingående organisationer
Dnr 17/03073

Förhandlingsdelegationen

Beredning den
8 juni

Kommentar: Överenskommelse om ändringar i
Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA T) och
Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning (BAL T),
träffades den 2 maj 2017 med Svenska
Kommunalarbetareförbundet.
Preliminär överenskommelse om motsvarande
ändringar i avtalen har nu träffats med OFRs
förbundsområde Allmän kommunal
verksamhet jämte i förbundsområdet ingående
organisationer med avtalsperiod fr.o.m. 1 april
2017 och tillsvidare.

Ärenden för överläggning och information
30.

Vd informerar

Inga handlingar

31.

Förbundets priofrågor:

Inga handlingar

• Nyanländas etablering – en investering för
framtiden (Per-Arne Andersson)
• Utbyggt bredband (Gunilla Glasare)
Övriga frågor
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Beredningen för digitalisering

Beredningen för digitalisering kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 8 juni 2017, kl 12:45
Plats: Mälaren, Hornsgatan 15, Stockholm
Ordförande: Martin Andreasson
Sekreterare: Per-Erik Nyström

Föredragningslista

Ärenden för beredning inför styrelsen
denna månad
1.

Delbetänkandet digitalforvaltning.nu (SOU
2017:23)

Per-Erik Nyström
Anna Gillquist

Ärenden för information
2.

Tillsammans för en smartare välfärd - Keynote
från offentliga rummet

Åsa Zetterberg

Ärenden för överläggning och information
3.

Regeringens Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsrådets
kansli

4.

Rapport: Ny finansieringsmodell för
grunddatautbyte mellan statliga myndigheter
samt kommuner och landsting.

Victoria Nüth,
Ekonomistyrningsverket

5.

Aktuellt från kansliet och omvärlden
Övriga frågor

1 (2)

Beredningen för digitalisering
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Beredningen för tillväxt och regional
utveckling

Beredningen för tillväxt och regional utveckling kallas till
sammanträde
Tid: Torsdag den 8 juni 2017, kl 13:00
Plats: Bellman och Ivar-Lo, Hornsgatan 15, Stockholm
Ordförande: Kristina Jonäng
Sekreterare: Josefin Sturesson

Föredragningslista
Nr

Ärenden

Föredragande

Notering

16/01194
Hanna Åkesson

13:00-13:20
handling

Ärenden för information
1.

Positionspapper om tillgänglighet och delaktighet inom
funktionshinderområdet
Kommentar: Funktionshindersfrågorna är tvärsektoriella och berör
samtliga verksamhetsområden inom kommuner, landsting och
regioner. Positionspapperet fokuserar på några särskilt angelägna
utgångspunkter och områden, däribland tillgänglighet. Kansliet har
tagit fram ett utkast och beredningen ges tillfälle till inspel. Slutlig
behandling i Beredningen för primärvård och äldreomsorg 7
september inför styrelsebeslut 13 oktober.

Lokal: Bellman

Samberedning med beredningen för samhällsbyggnad.
Lokal: Bellman, Entréplan, Hornsgatan 15
2.

Nyanländas etablering – ohälsa och/eller
funktionsnedsättning
Kommentar: SKL arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan för att söka dessa medel till ett projekt som
beräknas löpa under 3 år. Det förväntade resultatet är att bättre
förutsättningar skapats så att nyanlända med ohälsa och eller
funktionsnedsättning snabbare kommer i arbete, utbildning eller
kommer närmare arbetsmarknaden. Besked från ESF väntas i
början på hösten 2017.

Carina Cannertoft

13:30-13:45
handling
Lokal: Ivar-Lo

Beredningen för tillväxt och regional
utveckling
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Ärende för beredning inför styrelsen denna månad
3.

SKL:s synpunkter på EU: framtida
sammanhållningspolitik
Kommentar: Utifrån SKL:s redan antagna yttrande om den
framtida sammanhållningspolitiken, lyfts fem punkter särskilt
fram som underlag inför styrelsens medverkan vid Europeiska
Kommissionens sammanhållningsforum den 26-27 juni. Den
politiska s.k. 8-gruppen för sammanhållningspolitiken, bestående
av representanter från strukturfondspartnerskapen avser också
ställa sig bakom och signera underlaget.

17/02946
Ellinor Ivarsson

13:45-14:00
handling

Jan Torége

14:00-14:20

Ärende för information forts.
4.

Öppna jämförelser – företagsklimat
Kommentar: Presentation av resultaten från Öppen Jämförelse
Företagsklimat 2016. Undersökningen visar hur företagare
uppfattar servicen och effektiviteten inom sex olika
myndighetsområden.

14:20-14:35

Paus
Ärenden för information forts.
5.

Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta
samhällsutvecklingen
Kommentar: Under de närmaste decennierna ställs kommunerna
inför en rad utmaningar, bl.a. till följd av den demografiska
utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. För att
kommunerna på lång sikt ska kunna möta samhällsutvecklingen
krävs att de har en kapacitet som står i proportion till deras
uppgifter. En parlamentariskt sammansatt kommitté (dir
2017:13) har därför fått i uppdrag att utarbeta en strategi för att
stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och
hantera sina utmaningar. Läget i kommitténs arbete samt SKL:s
eget arbete i frågan redovisas.

Lennart Hansson

14:35-15:05

6.

Finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar
Kommentar: Utredningen Finansieringen av offentliga
infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital,
har kommit med ett delbetänkande om OPS (SOU 2017:13).
Nu går man vidare med frågan om man kan ta ut en skatt eller
avgift på fastigheter som ökat i värde till följd av en

Peter Sjöqvist

15:05-15:25

Beredningen för tillväxt och regional
utveckling
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infrastrukturinvestering.
7.

Uppdaterad målsättning för Partnersamverkan för en
förbättrad kollektivtrafik
Kommentar: Partnersamverkan för förbättrad kollektivtrafik, där
SKL är en av flera deltagare, står bakom fördubblingsmålet för
kollektivtrafiken. Nu finns tecken på att kollektivtrafiken
förändras och att vad som är bilresande respektive
kollektivtrafikresande blir mindre tydligt. Inom
Partnersamverkan har därför ett arbete inletts för att uppdatera
målformuleringen med utgångspunkt i den utveckling som sker i
samhället. En lägesrapport från arbetet inom Partnersamverkan
ges.
Övriga frågor
Förra mötets protokoll
Nästa möte

Sara Rhudin

15:25-15:40

Kallelse/föredragningslista
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Beredningen för kultur och fritidsfrågor

Beredningen för kultur och fritidsfrågor kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 8 juni 2017, kl 12:45-16:15
Plats: Gymnastik och idrottshögskolan (GIH), Lidingövägen 1, vid Stadion, Stockholm
Ordförande: Marie-Louise Rönnmark
Sekreterare: Nils-Olof Zethrin

Föredragningslista
Föredragande

Not.

Riksidrottsförbundet/SISU
Kommentar:
Information om riksidrottsförbundets verksamhet och
intressepolitiska program

Björn Eriksson,
ordförande RF
Patrik Oscarsson,
Intressepolitisk chef
RF/SISU

13.00-14.00

Centrum för Idrottsforskning
Kommentar:
Information om den årliga utvärderingen av det statliga
idrottsstödet

Johan R Norberg,
professor

14.00-14.30

Louise Andersson

14.30-14.45

Ärenden för information
1.

2.

handling

Ärende för information forts.
3.

Återkoppling från dialogmötet med
Kulturdepartementet 17 maj
Kommentar:
Återkoppling från mötet med kulturdepartementet om
förslagen som presenteras i departementspromemorian
Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop, Ds 2017:8,
kultur och hälsa samt andra aktuella frågor
Ärenden för beredning inför styrelsen denna
månad

Beredningen för kultur och fritidsfrågor

4.

Kallelse/föredragningslista
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Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop Louise Andersson
framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)
Dnr 17/01717
Kommentar:
I promemorian lämnas förslag och bedömningar om den
framtida inriktningen och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen.
Kansliets förslag är att förbundet avvisar promemorians förslag
om att förändra vilka konst och kulturområden som anges i
förordningen med anledning av att det inte tillförs några nya
statliga medel med nya uppdrag. Kansliet föreslår att
förbundet ställer sig bakom förslaget att en oberoende aktör ges
i uppdrag att se över uppföljning och utvärdering. Kansliet
föreslår också att förbundet ställer sig positiv till en
formalisering av den politiska dialogen och föreslår hur man
kan utveckla den.

2 (3)

14.45-15.00
handling

Ärenden för överläggning och beslut
5.

Interkommunalt mobilitetsstöd, presentation av
förslag
Kommentar:
SKL har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om
fastställande av ett schablon-belopp som rekommendation för
regioner och landsting för interkommunala ersättningar för
utbildningar vid folkhögskolor. Bidraget är till för att
underlätta rörligheten i landet. Rekommendationen har
präglats av ömsesidighet och regioner och landsting har över tid
i stort sett följt SKL:s rekommendation. Regionala variationer
och tolkningar har dock förekommit och under vissa perioder
har några landsting/regioner valt att inte följa
rekommendationen.

Maria Jacobsson

15.00-15.15
handling

En översyn påbörjades därför 2014 och återupptogs 2016 då
en arbets- och referensgrupp tillsattes och som förutsättningslöst
undersökt om det går att ta fram ett nytt system för
interkommunal ersättning. Ett underlag är framtaget och
föreslås att skickas på remiss.
Ärende för information forts.
6.

Studiebesök GIH
Kommentar:
Visning av högskolan och information om aktuell

15.15-16.15

Beredningen för kultur och fritidsfrågor
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samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning - hälsa,
fysisk aktivitet och idrott på fritiden.
Anmälningar
Övriga frågor
Förra mötets protokoll
Nästa möte

handling

Kallelse/föredragningslista
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Beredningen för primärvård och
äldreomsorg

Beredningen för primärvård och äldreomsorg kallas till
sammanträde
Tid: torsdag den 8 juni 2017, kl. 13:00-16:00
Plats: Kandell, Hornsgatan 20
Ordförande: Eva Olofsson
Sekreterare: Magnus Jacobson

Föredragningslista
Dnr
Ärenden för beredning inför styrelsen denna
månad
31.

Om förenklat beslutsfattande och särskilda
boendeformer för äldre

17/02080
13.00–13.15

Kommentar: Förslag om lagändringar från 1 juli 2018 som ger
kommuner möjlighet att erbjuda insatser utan biståndsdömning
avseende bl.a. hemtjänst, trygghetslarm, matservice, korttidsplats
och samtalsstöd, samt möjlighet att inrätta särskilda
boendeformer för äldre som behöver stöd och hjälp i boendet, och
annan lättåtkomlig service.
Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom förslag i
promemorian rörande förenklat beslutsfattande samt tillstyrker
förslaget i promemorian om en ny särskild boendeform under
förutsättning att regeringen godtar de tillägg som redovisas i
förbundets yttrande.
Ärenden för överläggning och information
32.

33.

Trygg och säker utskrivning - en lägesbeskrivning

17/00014

Kommentar: Information om situationen i kommuner och
landsting inför lagändring från 1 januari 2018.

13.15–13.30

Positionspapper funktionshinderområdet

16/01194

Kommentar: Avstämning med beredningen om det pågående
arbetet med positionspapper för funktionshinderområdet, samt
information om förändringar i funktionshinderspolitiken.

13.30–13.50

1 (3)

Beredningen för primärvård och
äldreomsorg

34.

35.
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Plattform för stöd och behandling

17/00014

Kommentar: Stöd och behandling är en plattform som alla
landsting har anslutit sig till för att erbjuda stöd och
behandlingsinsatser på distans. Information om användning och
utmaningar för att börja använda ny teknik.

13.50–14.00

Rekommendation om att resultat från
hälsoundersökningar av placerade barn och unga
återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt

17/02846
14.00–14.15

Kommentar: Kansliets förslag är att förbundet rekommenderar
landstingen att överföra resultaten från hälsoundersökningar till
socialtjänsten kostnadsfritt. Ärendet behandlas av beredningen
för socialpolitik och individomsorg samt beredningen för
primärvård och äldreomsorg inför beredning i
sjukvårdsdelegationen 17–06–08 och därefter behandling i
styrelsen 17–09-– 08.
36.

37.

Huvudmannagruppens samråd med Rådet för
styrning med kunskap

17/02438

Kommentar: Beredningens ledamöter i Huvudmannagruppen
informerar om Huvudmannagruppens agenda inför samråd med
Rådet för styrning med kunskap 14 juni 2017.

(Fika 14.25–14.45)

Primärvårdstema med Anna Nergårdh m.fl.

17/00014

Kommentar: Dialog med utredaren Anna Nergårdh om arbetet
med Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och
effektiv vård med fokus på primärvården, samt Ove Andersson,
Läkarförbundet och Sineva Ribeiro, Vårdförbundet (ej
bekräftat).

14.45–15.55

14.15–14.25

Övriga frågor
38.

Aktuellt på SKL


Behandling av yttrande över slutbetänkande från
Nationella kommissionen för jämlik hälsa



Gemensam ESF-ansökan med Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan (skriftlig information)



Meddelandeblad: Informationsärende om styrelsebeslut
gällande etablering av en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård (Skriftlig
information)

15.55–16.00

17/02876
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Beredningen för primärvård och
äldreomsorg
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Beredningen för socialpolitik och
individomsorg

Beredningen för socialpolitik och individomsorg kallas till
sammanträde
Tid: Torsdag den 8 juni 2017, kl 12:45-15:45
Plats: Lilla Hörsalen, Hornsgatan 20
Ordförande: Marlene Burwick
Sekreterare: Elisabeth Melin

Föredragningslista
Dnr
Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad
1.

Förslag till yttrande om betänkandet, Förslag
till lag om ersättning till personer som har fått
ändrad könstillhörighetfastställd i vissa fall
(Ds 2017:6)
Kommentar: Personer som ansökte om ändrad könstillhörighet
mellan 1972 och 2013 var tvungna att genomgå sterilisering, i
departementspromemorian föreslås en ny lag om ersättning till
denna grupp.
Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att avge yttrande
till Socialdepartementet över betänkandet Förslag till
lag om ersättning till personer som har fått ändrad
könstillhörighet fastställd i vissa fall (Ds 2017:6).

12:45-12:55
17/01922
Fredrik Hjulström SKL

Ärenden för överläggning och information
2.

Hälsoundersökningar för placerade barnrekommendation om kostnadsfri återkoppling
Kommentar:
Den 15 april 2017 trädde ny lagstiftning i kraft om att barn
och unga som placeras utanför hemmet ska erbjudas en
hälsoundersökning av landstingen. I förarbeten till lagen framgår
att regeringen avser att informationen från
hälsoundersökningarna ska komma socialtjänsten till del, men
man har inte reglerat detta. För att underlätta samverkan
mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten i denna fråga

12.55- 13.15

17/02846
Fredrik Hjulström SKL

1 (3)

Beredningen för socialpolitik och
individomsorg
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föreslås att SKL rekommenderar att resultaten från den
medicinska bedömning som hälsoundersökningen ska leda fram
till återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt.
Beslut i frågan tas av sjukvårdsdelegationen och styrelsen.
Förslag till beslut:
Beredningen föreslår att styrelsen beslutar att avge
rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar av
placerade barn och unga återkopplas till socialtjänsten
kostnadsfritt.

3.

4.

Etablering av en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning- hälso-och sjukvård
Kommentar:
Styrelsen beslutade 12 maj 2017om en rekommendation
till landsting och regioner om att etablera en sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning

13:15-13:35
17/02876
Sofia Tullberg SKL

13:35-13:55

Huvudmannagruppen
Kommentar:

5.

Underlaget daterat 2017-05-19, (17/02438) innehåller
de fem prioriterade områden som Huvudmannagruppen för
samlad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning,
framför till Rådet för styrning med kunskap den 14 juni
2017.

17/02438

Nationella Nätverket för Samordningsförbund
(NNS) -förslag på en förändrad styrning av
Finsam. 

13:55-14:15

Jörgen Berglund
Arion Chryssafis

17/01798

Kommentar:

SKLs förslag på en förändrad styrning av Finsam.

Annica Falk SKL
Kaffe 14:15-14:45

6.

Ledamotspresentation

14:45-15:00
Ilko Corkovic, Borgholm

Övriga frågor
7.

Aktuellt SKL

15:00-15:20
Åsa Furén Thulin SKL
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Beredningen för socialpolitik och
individomsorg
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Beredningen för demokratifrågor

Beredningen för demokratifrågor kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 8 juni 2017, kl. 12:30-15.00
Plats: Utsikten
Ordförande: Paul Lindvall
Sekreterare: Martin Lidhamn

Föredragningslista
Ärenden

Notering

Ärenden för information
1.

2.

3.

4.

Aktuellt politiskt läge i Storbritannien

12.30-13.15

Kommentar: Föredrag om den politiska situationen i
Storbritannien inför beredningens studieresa i
augusti. Aidan Liddle från brittiska ambassaden
kommer bland annat redogöra för Brexit och
parlamentsvalet den 8 juni.

Aidan Liddle,
Deputy Head of
Mission, British
Embassy Stockholm

En ny kommunallag

13.15-13.45

Kommentar: Genomgång av det huvudsakliga
innehållet i proposition 2016/17:171 En ny
kommunallag.

Helena Linde

Öland - en kommun?

13.45-14.00

Kommentar: Regeringen har tillsatt en
kommunutredning som bland annat ska analysera
kommunernas kapacitet och frivilliga
kommunsammanslagningar. SKL utreder i en
rapport konsekvenserna för demokrati/styrning,
verksamheter och ekonomi vid en
sammanslagning av Borgholm och Mörbylånga
kommuner.

Bengt-Olof
Knutsson

SKL:s arbete med korruptionsbekämpning

14.15-14.40

Kommentar: Information om SKL:s stöd till
kommuner, landsting och regioner i deras arbete
för att motverka korruption, fusk och

Cecilia Berglin

1 (2)
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oegentligheter bland annat genom
kunskapsspridning och utvecklingsarbete.
5.

Demokratiberedningens studieresa 2017

14.40-14.45

Kommentar: Praktisk information inför studieresan.
6.

Övriga frågor

14.45
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Förhandlingsdelegationen

Förhandlingsdelegationen kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 8 juni 2017, kl 13:00
Plats: Skuggan
Ordförande: Heléne Fritzon
Sekreterare: Ann-Charlotte Söderqvist
Föredragningslista
Dnr
Ärenden för beredning inför styrelsen denna
månad
1.

Memorial - Ett öppnare och enklare system för
tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU
2017:20)

17/01805
Ulrika Wallén

Kommentar: Ärendet utgörs av en statlig offentlig utredning
som lämnar förslag till ändrade tillträdesbestämmelser till
högre utbildning. Förslagen innebär ett öppnare och enklare
tillträdessystem
2.

Memorial - Förslag till nytt direktiv om balans
mellan arbets- och privatliv

17/02635
Malin Looberger

Kommentar: Europeiska kommissionen kommer med ett
förslag till nytt direktiv som ska ersätta Rådets direktiv
2010/18/EU om föräldraledighet och innehåller bl.a.
förslag om rätt till pappaledighet, föräldraledighet och rätt
till ledighet för närståendevård samt att ersättning
motsvarande vad som utgår vid sjukdom ska utgå under
sådan ledighet.
3.

Memorial - Godkännande av preliminära överenskommelser avseende BEA T och BAL T med
OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående
organisationer

17/03073
Jeanette Hedberg
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Ärenden för överläggning och information
4.

Avtal 17
Kommentar: Information om de pågående
avtalsförhandlingarna.

5.

Aktuell debatt

16/07377
Niclas Lindahl
Peter Skyhag

Kommentar: Information om vad som hänt i media den
senaste tiden.
6.

Information från kansliet
Övriga frågor

Agneta Jöhnk
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Beredningen för internationella frågor

Sammanträde med beredningen för internationella
frågor
Tid:

Torsdagen den 8 juni 2017, kl. 12:45-14:15

Plats:

Mallorca, plan 12 Hornsgatan 20

Nr

Ärenden

Föredragande

Notering

Ärenden för beslut

1

Godkännande av föregående
mötesprotokoll

12:45

Ärenden för diskussion
2

Brexits inverkan på Svenskt
Näringsliv

Jonas Berggren,
Svenskt Näringsliv

12:50-13:20

Matilda Lindberg,
Internationella
sektionen

13:20-13:35

Kommentar: IB har efterfrågat löpande
information om Brexits påverkan

3

Agenda 2030

Kommentar: I december gav styrelsen
kansliet i uppdrag att analysera hur
kongressmålen inom respektive
ansvarsområden förhåller sig till målen i
Agenda 2030. En kartläggning av
kopplingar mellan inriktningsdokumentet
och Agenda 2030 har genomförts under
våren och rapporten presenteras härmed
beredningen för internationella frågor inför
beslut i styrelsen. Därtill presenteras en
sammanställning av en enkät som skickats
ut till medlemmarna om Agenda 2030.

2017-06-02 11:13

13:35-13:50
4

Karin Flordal,
Delaktighet i EU - rapport från
medlemsbesök i Östergötland och på Internationella
sektionen
Gotland
Kommentar: De lokala och regionala
handslagen med EU-minister Linde
har utvecklats under våren och flera är
planerade i höst. Här ges beredningen
information om hur arbetet fortlöpt
och hur SKL:s kunskapsseminarier
tillsammans med Sieps tagits emot.

5

Aktuella frågor i EU
Kommentar: Beredningen har
efterfrågat en punkt där aktuella
frågor lyfts upp och denna månad
kommer det vara en rapportering
kring dels senaste reflektionspappret
kring EMU som presenterats som ett
led i arbetet med vitboken om EU:s
framtid och dels om de
landrekommendationer till Sverige
som KOM släppte 22 maj.

6

Övriga frågor

Kristin Ivarsson,
Internationella
sektionen

13:50 – 14:05

14:05 - 14:15

FÖREDRAGNINGLISTA

Revisionsdelegationen

Sammanträde med Revisionsdelegationen
Tid:

torsdagen den 8 juni 2017, kl. 12:45-15:45

Plats:

Cornelis, Hornsgatan 15

Nr

Ärenden

Föredragande

Ärenden för överläggning och information
1

Diskussion kring ISA 580 m.m.
Kommentar: Revisionsdelegationen
samverkar med SKYREV för att
anpassa ISA till en kommunal
kontext.

2

Landstingens revisionskonferens
augusti 2017
Kommentar: Planering av det pass
som Revisionsdelegationen
ansvarar för på konferensen.

3

Faktabas revision – resultat
Kommentar: SKL gör varje
mandatperiod en enkät med ett stort
antal frågor till samtliga
kommunala revisionsgrupper.

4

God revisionssed 2018
Planering
Kommentar: Inför revideringen av
God revisionssed diskuterar
Revisionsdelegationen upplägg och
arbetssätt.

Övriga frågor

2017-05-29 09:30

Notering
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Beredningen för samhällsbyggnad

Beredningen för samhällsbyggnad kallas till sammanträde
Tid: torsdagen den 8 juni 2017, kl. 12.30 – 15.45
Plats: Bellman, Hornsgatan 15, Stockholm

Nr Ärenden

1.

Föredragande

Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad
Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag:
Fredrik Bäck
Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem
för farligt avfall samt Icke-farligt byggnads- och
rivningsavfall
17/01670

Notering

12.30 – 12-45
Bilaga

Kommentar: Frågan om förbättrad avfallsstatistik,
tekniska lösningar som krävs.
Administrationskostnader drabbar kommunerna
men förbättrad statistik kommer att underlätta
den kommunala tillsynen. Nästa fråga hur
Sverige ska nå EUs mål att samla in 70
viktprocent av producerat bygg- och
rivningsavfall. Sverige når troligen målet men
det saknas bra statistik. SKL ser att de digitala
lösningarna för att förbättra statistiken måste
kunna samköras med andra digitala system, och
vara öppet för att inkludera annan liknande
rapportering.
2.

Utredningen om Styrmedel för att förebygga
uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär
ekonomi, dir. 2016:3
17/02276
Kommentar: Utredningens huvuduppdrag har
varit att analysera och föreslå styrmedel för att
främja ökad nyttjandegrad och ökad
återanvändning av produkter för att därmed
förebygga uppkomsten av avfall. Det förslag
främst berör kommunerna är bilpooler och
förebyggande av avfall från hushåll och
kommunala verksamheter. Kansliets förslag är i
huvudsak positivt.

Fredrik Bäck

12.45 – 13.00
Bilaga

Beredningen för samhällsbyggnad
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Ärenden för överläggning
3.

Positionspapper om tillgänglighet och
delaktighet inom funktionshinderområdet
16/01194

Hanna Åkesson,
Leif Klingensjö

13.00 – 13.25

Jan Torége

13.25 – 13.45

Bilaga

Kommentar: SKL har fått kongressens uppdrag att
stärka stödet till medlemmarna i
funktionshindersarbetet. Som ett led i det tar vi
fram ett positionspapper. Beredningen för
Primärvård och äldreomsorg är sammanhållande
för processen. Dokumentet stäms även av med
beredningarna för Kultur och fritid,
Samhällsbyggnad, Socialpolitik och
individomsorg, Tillväxt och regional utveckling
och Utbildningsfrågor. Slutlig behandling i
Beredningen för primärvård och äldreomsorg 7
september inför styrelsebeslut 13 oktober.
Samberedning med Beredningen för tillväxt och
regional utveckling.
4.

ÖJ Företagsklimat
Kommentar: Presentation av resultaten från
Öppen Jämförelse Företagsklimat 2016.
Undersökningen visar hur företagare uppfattar
servicen och effektiviteten inom sex olika
myndighetsområden

5.

6.

Aktuella frågor – Civilt försvar

Bilaga

Markus Planmo

13.45 – 14.05

Kommentar: Regeringen har nu gett MSB i
uppdrag att utreda kommuners och landstings
uppgifter och ersättning när det gäller
krisberedskap och civilt försvar. MSB ska
överlägga med SKL i syfte att uppnå samsyn
kring uppgifter och ersättning. Detta uppdrag är
av stor betydelse för framtida ersättning för
arbetet med civilt försvar. Information om
fortsatt process och viktiga frågor för SKL.

Bilaga

Fika

14.05 – 14.20

Beredningen för samhällsbyggnad
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Ärenden för information
7.

Weserdomen

Anna Marcusson

Kommentar: EU-domstolens s.k. Weserdom
riskerar att ge stora effekter på bostadsbyggande
och annan samhällsutveckling, som t.ex.
avloppsreningsverk. Regeringen överväger
lagändringar som dock kan ge ytterligare
svårigheter.
8.

Vattenbrist
Kommentar: SKL har tagit fram information till
medlemmarna och deltar aktivt i samarbete med
nationella myndigheterna för att förbättra
informationen till kommuner och landsting.

9.

God samhällsbyggnad med kommunal
samordning

14.20 -14.40
Bilaga

Ann-Sofie
Eriksson

14.40 – 15.00

Anna-Bie
Agerberg

15.00 – 15.20

Anna-Bie
Agerberg,
Olof Moberg

15.20 – 15.35

Bilaga

Kommentar: Rapport som har tagits fram för FoU
Fastighet. Här beskrivs kommuninterna
informationsflöden i samhällsbyggnadsprocessen, hur olika kommuner arbetar
strategiskt och systematiskt med lokalförsörjning
och en styrmodell för samordnade
investeringsbeslut.
10. Dyrt att förvärva mark för social infrastruktur?
Kommentar: Är expropriationslagens påslag med
25% på marknadsvärdet ett problem för
kommunen vid frivilliga
överenskommelser/avtal? Är det ett problem att
PBL inte längre stödjer överlåtelse utan
ersättning av mark för skolbyggnader mm till
kommunen? Syftet är att stämma av hur
beredningen ser på frågorna och om SKL bör
verka för bättre ekonomiska förutsättningar för
kommunerna vid den här typen av markförvärv.

Beredningen för samhällsbyggnad
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Övriga frågor
11. Beredningens studieresa
Kommentar: Den 27-29 september åker
beredningen på studieresa. Resan går till
Nordtyskland.
Anmälan
12. Protokoll från förra mötet

Ann-Sofie
Eriksson

15.35 – 15.45
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Sjukvårdsdelegationen

Sjukvårdsdelegationen kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 8 juni 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.

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, SOU
2017:15
Dnr 17/02234

12.30-12.35
Susanna Eklund

Kommentar: Utredningen har haft i uppdrag att göra
en översyn av apoteksmarknaden. Inriktningen har
varit att åstadkomma en säker, effektiv och jämlik
läkemedelsförsörjning och en apoteksmarknad
med god tillgänglighet och service. I enlighet med
direktivet har särskilt fokus lagts på åtgärder i syfte
att höja kvaliteten och patientsäkerheten på
apoteksmarknaden.
Sjukvårdsdelegationen föreslår styrelsen besluta att
avge yttrande enligt bilaga 1a till
Socialdepartementet över betänkandet SOU
2017:15.
2.

Överenskommelse nationell taxa fysioterapeuter
Dnr 17/02879
Kommentar: 2015 ingick förbundet
överenskommelse med Fysioterapeuterna
överenskommelse om förändringar i förordningen
(1994:1120) om ersättning för fysioterapi.
Överenskommelsen avsåg perioden 2016-2017,
med möjlighet till förlängning även för 2018.
Förbundskansliet har överlagt med

12.35-12.40
Lars Kolmodin
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Fysioterapeuterna och är överens om att förlänga
tidigare ingången överenskommelse att gälla t.o.m.
2018-12-31.
3.

Överenskommelse nationell taxa läkarvård
Dnr 17/02880

12.40-12.45
Lars Kolmodin

Kommentar: Sveriges Kommuner och Landsting och
Sveriges Läkarförbund har denna dag träffat
överenskommelse om att förlänga tidigare ingånget
avtal att gälla också 2018, samt hos regeringen
hemställa om de förändringar i förordningen
1994:1121 om läkarvårdsersättning som redovisas i
bilaga 1, att träda i kraft den 1 januari 2018. År
2018 räknas beloppen upp med 1,95 procent.
4.

Tilläggsöverenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting 2017-2019 om
ökad tillgänglighet och jämlikhet i
förlossningsvården och förstärkta insatser för
kvinnors hälsa
Dnr 17/02941

12.45-12.50
Eva Estling
(Senare utskick)

Kommentar: För att uppnå en mer jämställd vård
genomförs sedan tidigare en flerårig satsning för
förbättrad förlossningsvård och stärkta insatser för
kvinnors hälsa. Situationen inom
förlossningsvården har sedan länge visar tecken på
ett allt mer ansträngt läge. Därför föreslår
regeringen i propositionen Vårändringsbudgeten
för 2017 att ytterligare en halv miljard tillförs
landstingen. Medlen betalas ut 2017, men får
användas såväl under 2017 som 2018. Allt under
förutsättning att riksdagen beviljar medel.
5.

Folkhälsomyndighetens återrapportering av
regeringsuppdrag om Översyn och uppdatering av
den nationella strategin mot hiv/aids och vissa
smittsamma sjukdomar
Dnr 17/02498
Kommentar: Folkhälsomyndigheten har på uppdrag
av regeringen genomfört en översyn av innehåll
och delmål i den nationella strategin mot hiv/aids
och vissa andra smittsamma sjukdomar. I
rapporten presenteras en översyn av huvudmål
och en uppdatering av delmålen för det framtida

12.50-12.55
Agneta Andersson
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strategiska arbetet samt internationella åtaganden
och folkhälsoperspektivet kopplat till hiv.
SKL är positiv till Folkhälsomyndighetens översyn
av huvudmålet vad gäller hiv. SKL anser dock att
det saknas stora delar i redovisningen som berör
andra sexuellt överförbara sjukdomar.
Ärenden för överläggning och information
6.

Huvudmannagruppen

12.55-13.05
Kommentar: Dialog och samråd på flera nivåer krävs Hans Karlsson
om kunskapsstyrning ska leda till ökad kapacitet
för huvudmännen att klara välfärdens uppdrag.
Huvudmannagruppen har i tidigare samråd
uppmärksammat behovet av att fokusera på
dialogen i befintliga strukturer för stöd till
utveckling. Redovisning av fem områden som
SKL, NSK och NSK-S föreslår Huvudmannagruppen att framföra till Rådet för styrning med
kunskap vid samråd i juni 2017.

7.

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

8.

SKL:s uppstart med arbetet kring nära och
hälsofrämjande vård och omsorg
Kommentar: Presentation av kansliets arbete kring
nära och hälsofrämjande vård och omsorg

9.

Högspecialiserad vård
Kommentar: Presentation av kansliets arbete kring
nära och hälsofrämjande vård och omsorg

Kaffe

13.05-13.35
Harriet Wallberg
(Inga handlingar)

13.35-13.45
Anna-Greta Brodin
(Inga handlingar)
13.45-13.55
Anna-Greta Brodin
(Inga handlingar)
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Transplantation och papperslösa/asylsökande

14.10-14.20
Kommentar: Några landsting har valt att papperslösa Åsa Sandgren
och asylsökande ska beviljas vård på samma villkor Åkerman
och nivå som övriga medborgare i Sverige.
Det betyder att man frångår principen att bara ge
vård som inte kan anstå. I Uppsala finns två fall av
njursjuka personer som kommit till Sverige och
sökt asyl utan att ha annat skäl än att kunna få
genomföra en njurtransplantation från en
medföljande anhörig (ena paret från ett land
utanför EU). Dialyssjukvården i hemlandet är
bristfällig och kostnaden för transplantation
oöverkomlig.

Ärenden för beredning inför styrelsen nästa
månad
11.

Rekommendation om att resultat från
hälsoundersökningar av placerade barn och unga
återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt
Dnr 17/02846
Kommentar: Den 15 april 2017 trädde ny lagstiftning
i kraft om att barn och unga som placeras utanför
hemmet ska erbjudas en hälsoundersökning av
landstingen. I förarbeten till lagen framgår att
regeringen avser att informationen från
hälsoundersökningarna ska komma socialtjänsten
till del, men man har inte reglerat detta. För att
underlätta samverkan mellan hälso- och
sjukvården och socialtjänsten i denna fråga föreslås
att SKL rekommenderar att resultaten från den
medicinska bedömning som hälsoundersökningen
ska leda fram till återkopplas till socialtjänsten
kostnadsfritt.
Sjukvårdsdelegationen föreslår styrelsen att avge
rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar av placerade barn och unga
återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt.

Ärenden för överläggning och information,
forts

14.20-14.30
Fredrik Hjulström
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12.

Försäkringsmedicinska utredningar

14.30-15.00
Kommentar: Diskussion kring försäkringsmedicinska Ann-Marie Begler
(Senare utskick)
utredningar som Försäkringskassan beställer av
hälso- och sjukvården. Försäkringskassan har
sedan i februari/mars stoppat alla beställningar till
hälso- och sjukvården på grund av att de inte har
haft kontroll över beställningarna.

13.

Sällsynta diagnoser
Kommentar: Sammanställning av uppdragsbeskrivningar m.m., Centrum för sällsynta
diagnoser (CSD) i Sverige

14.

Regelverk för digital Utomlänsfakturering

15.00-15.10
Hans Karlsson
(Inga handlingar)

15.10-15.25
Kommentar: Det finns ett behov av att landsting och Kerstin Wiss
regioner kan fakturera varandra för utförd vård på Holmdahl
ett effektivt sätt. Genom att hantera ett digitalt
fakturaunderlag som en faktura refererar till kan
hanteringen effektiviseras. Ekonomidirektörerna
har därutöver påtalat ett behov av att följa upp de
egna landstingens patienter när de får vård i annat
landsting/region. Behovet av verksamhetsuppföljning är ännu större efter att den nya
Patientlagen trädde ikraft, eftersom det konstateras
att det finns en ökning av vård som utförs i annat
än hemlandstinget. Eftersom syftet med
verksamhetsuppföljning kräver lagändring har
arbetet först inriktats på en fakturahantering med
digitalt fakturaunderlag. En nationell tjänst för
utomlänsfakturering har tagits fram inom Inera
efter det att fakturaunderlaget tagits fram i en
arbetsgrupp med företrädare för landsting och
regioner som även remisshanterats.
En nationell tjänst som baseras på enskilda
landstings utlämnande av uppgifter kräver
samordning, därav har ett regelverk tagits fram
som grund för beslut hos landstingen om
utlämnande av faktureringsunderlag. Regelverket
innehåller den juridiska granskning som gjorts.
Slutsatsen är att vid en sammantagen bedömning
får ett landsting med stöd av gällande rätt samt
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efter en menprövning lämna ut individrelaterade
uppgifter om enskilda patienter för administrativa
ändamål, i detta fall faktura som avser
utomlänsvård. Det erinras dock att varje nämnd
inom ett landsting självständigt prövar om
förutsättningarna för att röja patientuppgifter med
stöd av den sekretessbrytande bestämmelsen i 25
kap. 11 § 5 p. eller någon annan sekretessbrytande
bestämmelse är för handen vid fakturering till ett
annat landsting för utomlänsvård. Prövningen ska
göras med hänsyn bl.a. till uppgifternas art, det
sekretesskydd uppgifterna kommer att få hos
mottagaren samt den tekniska utformningen av
informationssystemet (behörighetskontroll m.m.).
Det är viktigt med en samsyn kring bedömningen
och regelverket.
Övriga frågor
15.

Aktuella frågor

15.25-15.30
Hans Karlsson
(Inga handlingar)
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Beredningen för utbildningsfrågor

Beredningen för utbildningsfrågor kallas till sammanträde
Tid: Torsdag den 8 juni 2017, kl 13:00
Plats: Lokal Koch, Hornsgatan 15, Stockholm
Ordförande: Kenneth Nilsson
Sekreterare: Moa Ärlemalm

Föredragningslista
Föredragande

Notering

Bodil Båvner och
Eva-Lena Arefäll

13.00-13.45

Positionspapper funktionshinderområdet

Leif Klingensjö

13.45-14.00

Kommentar:

Hanna Åkesson

Handlingar finns

Funktionshindersfrågorna är tvärsektoriella och
berör samtliga verksamhetsområden inom
kommuner, landsting och regioner.
Positionspapperet fokuserar på några särskilt
angelägna utgångspunkter och områden, däribland
Utbildning och livslångt lärande. Kansliet har tagit
fram ett utkast och beredningen ges tillfälle till
inspel. Slutlig behandling i Beredningen för
primärvård och äldreomsorg 7 september inför
styrelsebeslut 13 oktober.
Försöksverksamhet med elevhälsan som bas

Hanna Åkesson

14.00-14.15

Ärenden för beslut i
arbetsutskottet/delegation
1.

Skolkommissionens slutbetänkande, Samling för
skolan - Nationell strategi för kunskap och
likvärdighet - SOU 2017:35

Handlingar finns

Kommentar:
Kansliets förslag till yttrande över avsnitt 8.2 Ökat
nationellt ansvar för skolans finansiering av
Skolkommissionens slutbetänkande, Samling för
skolan - Nationell strategi för kunskap och
likvärdighet behandlas i beredningen inför beslut i
arbetsutskottet 2017-07-04
Ärenden för information
2.

3.

Beredningen för utbildningsfrågor
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Kommentar: Kansliet förbereder en satsning för att
testa en första linje med elevhälsan som bas. Olika
modeller prövas i försöksverksamheter där skola,
socialtjänst och hälso- och sjukvård ingår.
Målgruppen är barn och elever med lindrig till
måttlig psykisk ohälsa eller som riskerar att fara illa
på grund av social problematik.
Försöksverksamheten är planerad att komma igång
till hösten 2017. Vid sammanträdet får
beredningen information om satsningen och ges
tillfälle att lämna inspel.
4.

Statusrapport kring skolans digitalisering
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Handlingar finns

Anna Carlsson

Kommentar

14.15-14.30
Handlingar finns

Digitaliseringens betydelse för och roll i förskola
och skola har diskuterats under en längre tid.
Några beslut har fattas som kommer att påverka
samtliga huvudmän och andra väntas komma
inom kort. Beredningen får en uppdatering
gällande digital strategi, ändrade styrdokument och
digitalisering av det nationella provsystemet.
Paus
5.

Information om den pedagogiska modellen Skriva
sig till lärande (STL)

14.30-14.45
Annika Agélii
Genlott

14.45-15.00
Handlingar finns

Kommentar:

6.

För att möta behovet av kompetensutveckling
gällande digitalisering fortsätter SKL nu att sprida
kunskap till sina medlemmar gällande STL – en
forskningsgrundad modell för integrering av digital
teknik i skolan. I september 2017 startar vi därför
STL-blended Learning, ett helt nytt sätt att sprida
kunskap samt bedriva interaktion och samarbete
mellan kommuner i Sverige. Beredningen får
information om det arbete som görs för att sprida
modellen.
Övriga frågor

15.00-15.05

FÖREDRAGNINGSLISTA

Programberedningen för styrning av offentligt
finansierad verksamhet

Sammanträde med programberedningen för styrning
av offentligt finansierad verksamhet
Tid:

Torsdagen den 8 juni 2017, kl. 12.30 -16.30

Plats:

Våren plan 10, Hornsgatan 20

Nr

Ärenden

Föredragande

Notering

1. Formalia

12.30

2. Slutrapport
Diskussion om utkast

12.45

3. Paus

14.30

4. Slutrapporten
Diskussion om utkast

15.00

5. Övriga frågor
a. Utvärdering workshop 7 juni

16.00

6. Avslutning

16.30

/Märit Melbi, sekreterare
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