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Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 2 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

 
Fastställande av dagordning 2021/§30 
  
Ägardirektiv för SKR Företag och koncern 2021/§31 
  
Ägardirektiv för SKR Kapitalförvaltning AB 2021/§32 
  
Ägarrepresentant vid SKR Företag AB:s bolagsstämma 2021/§33 
  
Valärende - SKL Kommentus Inköpscentral 2021 2021/§34 
  
Uppföljning av verksamhetsåret 2020 2021/§35 
  
Internkontroll 2021/§36 
  
Årsredovisning SKR 2020 2021/§37 
  
Policy vid ledighet för SKR:s förtroendevalda 2021/§38 
  
Fråga om jäv för regionrepresentanter i Nämnden för nationell  
högspecialiserad vård 

2021/§39 

  
Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt 
medborgarskap (SOU 2021:2) 

2021/§40 

  
Nedstängningsstöd 2021/§41 
  
Positionspapper läkemedel 2021/§42 
  
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021 

2021/§43 

  
Förordning om statsbidrag för verksamhet i regionala registercentrum 
och kvalitetsregisterverksamheten vid regionala cancercentrum 

2021/§44 

  
Fast omsorgskontakt i hemtjänsten SOU 2020:70 2021/§45 
  
Förslag på utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer 
inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar 

2021/§46 

  
Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller 
i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler 

2021/§47 

  
Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen  2021/§48 
  
Boverkets rapport mått på bostadsbristen – förslag på hur 
återkommande bedömningar ska utföras 

2021/§49 

  
Utvinning ur alunskiffer Kunskapssammanställning om miljörisker och 
förslag till skärpning av regelverket (SOU 2020:71) 

2021/§50 



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 3 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

  
Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd – (SOU 
2020:78) 

2021/§51 

  
Samverkande krafter - för stärkt kvalitet inom komvux för elever med 
svenska som andraspråk (SOU 2020:66) 

2021/§52 

  
Genomförande av balansdirektivet - balans mellan arbete och 
privatliv för föräldrar och anhörigvårdare SOU (2020:81) 

2021/§53 

  
Förslag till direktiv om åtgärder för transparens i lönesättning 2021/§54 
  
Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7) 2021/§55 
  
Promemoria - förordning om statsbidrag för att främja 
ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 

2021/§56 

  
Anmälningar för kännedom 2021-03-26 2021/§57 
  
Avsägelse av Ella Bohlin (KD) som ledamot i Nämnden för 
högspecialiserad vård, Stockholmsregionen samt nominering av ny 
ledamot 

2021/§58 

  
Avsägelse av Anna Ågefalk (L) som ledamot i Beredningen för 
primärvård och äldreomsorg samt fyllnadsval 

2021/§59 

  
VD informerar 2021/§60 
  
Aktuell Coronainformation 2021/§61 
  
  

 

  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 4 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§30    
 
Fastställande av dagordning 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 1 
att fastställa dagordningen med följande ändringar 
a) Valärende från Liberalerna gällande ledamotsplatsen i beredningen för 
primärvård och äldreomsorg (§59) 
b) ärende 3 och 10 utgår (§32 och §39) 

 
 
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 5 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§31   Dnr: 21/00084 
 
Ägardirektiv för SKR Företag och koncern 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 2 

att fastställa ägardirektivet för SKR Företag AB och SKR Företag-koncernen. 
 
Sammanfattning 
Bolagsverksamheten inom SKR Företag-koncernen styrs bl.a. av ett ägardirektiv 
beslutat i styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner. Direktivet ska antas 
på bolagsstämma i SKR Företag och ska gälla tillsvidare. Det görs årliga 
översyner av ägardirektivet för SKR Företag. 

I förslag på ägardirektiv har tillägg gjorts vad gäller varumärkespolicy, 
systematiskt arbetsmiljöarbete och rapportering.  

 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 6 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§32   Dnr: 21/00112 
 
Ägardirektiv för SKR Kapitalförvaltning AB 

 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 7 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§33   Dnr: 21/00288 
 
Ägarrepresentant vid SKR Företag AB:s bolagsstämma 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 4 

att utse Fredrik Ahlstedt (M) till ägarrepresentant på SKR Företag AB:s 
ordinarie bolagsstämma 22 april. 
 
Sammanfattning 
SKR Företag AB har vid ordinarie sammanträde den 25 mars 2021 behandlat 
förslag till årsredovisning för SKR Företag AB och bolagskoncernen för 2020. 
Bolaget kommer att kalla till ordinarie årsstämma för 2021. Stämman är 
inplanerad till torsdagen den 22 april 2021. Till årsstämman ska Sveriges 
Kommuner och Regioner utse en ägarrepresentant. 
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 8 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§34   Dnr: 21/00289 
 
Valärende - SKL Kommentus Inköpscentral 2021 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 5 
att utse fyra styrelseledamöter till styrelsen i SKL Kommentus Inköpscentral 
samt  

att utse Germund Persson SKR, Patrik Sundström SKR, Ragna Forslund Region 
Stockholm samt Peter Söderström Göteborgs stad till ledamöter i styrelsen för 
SKL Kommentus Inköpscentral att gälla från årsstämman 2021 och till nästa 
bolagsstämma 
 
Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioner är en upphandlande myndighet. Genom att 
SKR utser mer än hälften av ledamöterna i SKL Kommentus inköpscentral stärks 
inköpscentralens status som upphandlande myndighet enligt LOU. 
 
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 9 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§35   Dnr: 21/00157 
 

Uppföljning av verksamhetsåret 2020 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 6 
att godkänna beredningars och delegationers uppföljningsrapporter 
att godkänna tertialuppföljning III av styrelsens verksamhetsplan och budget 
2020 
 
Sammanfattning  
Om resultaten som redovisats kan sammantaget konstateras att pandemin 
kraftigt har påverkat SKR:s arbete men att verksamhet fortsatt har bedrivits 
enligt kongressens inriktning inom samtliga strategiska delmål.  
Omställningen, minskad  och förändrad verksamhetsvolym och påtagligt lägre 
resekostnader gör att förbundets nettoresultat för 2020 uppgår till 28,8 mkr 
(2019: -24,0 mkr).   
Den ackumulerade avkastningen uppgick till 131 mkr i SKR Pensionsstiftelse 
och till 84 mkr i SKR Kapitalförvaltning AB, vilket visar mycket fin avkastning, 
som tog fart under senare delen av året.  
SKR Företagskoncernen visar för 2020 ett resultat efter finansiella poster på 
179,5 mkr, vilket är ca 95 mkr bättre än budget. Detta är det bästa resultat 
koncernen har redovisat, med undantag för 2017 då fastigheten Lammet såldes.  
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 10 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§36   Dnr: 21/00242 
 
Internkontroll 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 7 
att godkänna avrapportering av Internkontrollplanen för 2020, samt 

att godkänna förslaget till Internkontrollplan för 2021. 
 
Sammanfattning 
Syftet med intern kontroll är att identifiera, bedöma och åtgärda risker för 
väsentliga fel. Varje år genomför kansliet kontroller i enlighet med en av 
styrelsen fastställd internkontrollplan. Resultat av kontrollerna ligger till grund 
för åtgärder. Tillsammans med genomförda risk- och väsentlighetsanalyser och 
utgör resultatet också en grund för fokus i kommande års internkontrollplan.  
I detta ärende ges styrelsen dels den årliga återrapporteringen av 2020 samt 
förslag till ny internkontrollplan för 2021.  
Vissa avvikelser har påträffats i kontrollerna 2020 som har lett till utveckling av 
rutiner.  
Internkontrollplanen för 2021 föreslås fokusera på SKR:s mest väsentliga 
processer utifrån följande ett antal riskområden. 
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 11 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§37   Dnr: 21/00235 
 
Årsredovisning SKR 2020 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 8 
att godkänna SKR:s årsredovisning för 2020 

att godkänna SKR:s hållbarhetsredovisning för 2020 
 
Sammanfattning 
Redovisningen har sin utgångspunkt i styrmodellen i verksamhetsplan och bud-
get för 2020. Verksamhetsplanen grundas på kongressens inriktningsdokument 
för mandatperioden 2020-2023.  
Under året har SKR gått från ordinarie verksamhet till omställning för att hantera 
pandemin och mot slutet till ett utvecklat kontinuerligt stöd för medlemmarna 
med bland annat ett brett utbud av digitala konferenser, nätverksmöten och 
informationsspridning. SKR har under pandemin agerat snabbt, proaktivt och 
med resultat som uppskattats av medlemmarna. Prioriteringar och 
effektiviseringar i verksamheten har även genomförts. 
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 12 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§38   Dnr: 21/00169 
 
Policy vid ledighet för SKR:s förtroendevalda 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 9 

att anta policy för ledighet för SKR:s förtroendevalda 
 
Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioner har ingen fastställd policy för vad som gäller 
vid förtroendevalds uppdrag på SKR när den förtroendevalda är frånvarande 
längre tid med anledning av t ex föräldraledighet eller sjukskrivning. Det är 
viktigt att frånvaro av en förtroendevald inte ger negativa effekter för ett partis 
representation och därför bör styrelsen kunna bevilja ledighet och samtidigt utse 
en vikarie för perioden.  
I förbundets stadgar regleras att styrelsen kan besluta om fyllnadsval under 
mandatperioden för styrelsens medlemmar (som utses av kongressen). 
Beviljande av ledighet för ledamot eller ersättare i styrelsen anses rymmas inom 
det mandat som styrelsen har när det gäller att förrätta fyllnadsval under 
mandatperioden.  
 
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 13 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§39   Dnr: 21/00345 
 
Fråga om jäv för regionrepresentanter i Nämnden för nationell  
högspecialiserad vård 
 

Ärendet utgår från dagens sammanträde.   
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 14 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§40   Dnr: 21/00083 
 
Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt 
medborgarskap (SOU 2021:2) 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 11 
att avge yttrande, med ändring, till justitiedepartementet över delbetänkandet 
Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap 
(SOU 2021:2). 
 
Sammanfattning 
Delbetänkandet tar i huvudsak upp frågan om hur kravet på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap för svenskt medborgarskap ska införas, vilken nivå på 
kunskaper som ska gälla, vilka möjligheterna att styrka dessa kunskaper ska vara 
samt vilken målgrupp som ska omfattas av kraven. 
 
 
Vänsterpartiet lämnar reservation enligt bilaga 1. 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 15 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§41   Dnr: 21/00389 
 

Nedstängningsstöd 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 12 

att avge yttrande till Finansdepartementet över Promemorian 
Nedstängningsstöd. 
 
Sammanfattning 
I promemorian föreslås att ett nedstängningsstöd i form av ett förstärkt 
omställningsstöd införs för det fall regeringen beslutar om tillfälliga 
nedstängningar och förbud för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.  
 
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 16 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§42   Dnr: 20/00249 
 
Positionspapper läkemedel 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 13  

att godkänna positionspapper för läkemedel. 
 
Sammanfattning 
Sjukvårdsdelegationen har tagit initiativ till ett positionspapper inom 
läkemedelsområdet utifrån behov av att tydligt samla de ställningstaganden som 
SKR gör gällande frågor som rör läkemedel.  
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 17 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§43   Dnr: 20/01610 
 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 
2021 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 14 
att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om Hälso- och 
sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021 

att i skrivelse informera regionerna om överenskommelsen. 
 
Sammanfattning  
Överenskommelsen omfattar hälso- och sjukvård, tandvård samt annan hälso- 
och sjukvårdsrelaterad verksamhet som regionerna ansvarar för och som bedrivs 
vid fredstida kriser och krig. Exempel på annan sjukvårdsrelaterad verksamhet är 
försörjning av läkemedel, blod, livsmedel och textilier.  
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 18 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§44   Dnr: 20/01650 
 
Förordning om statsbidrag för verksamhet i regionala 
registercentrum och kvalitetsregisterverksamheten vid 
regionala cancercentrum 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 15 
att avge yttrande till Socialdepartementet över promemorian Ett nytt statsbidrag 
för kvalitetsregisterverksamhet (S2020/08974/FS) som innehåller förslag till 
förordning om statsbidrag.  
 
Sammanfattning  
I promemorian lämnas förslag till en ny förordning om statsbidrag för 
kvalitetsregisterverksamhet vid regionala registercentrum och regionala 
cancercentrum. Förordningen innehåller bestämmelser som gör det möjligt för 
regioner som är huvudmän för regionala register- eller cancercentrum att ansöka 
om medel för kvalitetsregisterverksamhet som bedrivs där.  
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 19 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§45   Dnr: 20/01731 
 
Fast omsorgskontakt i hemtjänsten SOU 2020:70 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 16  

att avge yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Fast omsorgskontakt 
i hemtjänsten (SOU 2020:70) 
 
Sammanfattning 
Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om fast omsorgskontakt i hemtjänsten, 
vilken yrkeskategori som ska kunna vara denna kontakt samt från vilken ålder 
hemtjänstmottagare erbjuds fast omsorgskontakt  
  
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 20 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§46   Dnr: 21/00223 
 
Förslag på utvecklat och säkert kommunikationssystem för 
aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 17 

att ta ställning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag på hur 
det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för 
aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses. 
 
Sammanfattning 
MSB:s förslag tar i huvudsak upp frågan om behovet av ett säkert, robust och 
tillgängligt system för mobil datakommunikation för aktörer inom allmän 
ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Lösningen behövs både i det dagliga 
arbetet, vid kriser och höjd beredskap. Det nuvarande systemet, Rakel, är främst 
avsett för talkommunikation och har begränsad kapacitet för dataöverföring samt 
behöver på sikt ersättas.  
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 21 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§47   Dnr: 20/01781 
 
Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i 
byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 18 
att avge yttrande till Boverket över betänkandet Förslag till Boverkets 
föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets 
byggregler. 

Sammanfattning 
Utredningen tar i huvudsak upp frågan om ändringar i Boverkets byggregler med 
fokus på skydd mot buller i byggnader. 
 
 
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 22 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§48   Dnr: 21/00073 
 
Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 19 
att avge yttrande till Finansdepartementet över Promemorian Ett bättre underlag 
för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2). 

Sammanfattning 
I promemorian föreslås att kravet på analysera efterfrågan på bostäder i 
bostadsförsörjningslagen tas bort, att det i lagen istället ska införas krav på att 
analysera vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala 
bostadsmarknaden samt att Boverket ska förse kommunerna med relevant 
underlag. 
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 23 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§49   Dnr: 21/00074 
 
Boverkets rapport mått på bostadsbristen – förslag på hur 
återkommande bedömningar ska utföras 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 20 
att avge yttrande till Finansdepartementet över Boverkets rapport mått på 
bostadsbristen – förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras, rapport 
2020:21). 

Sammanfattning 
Rapporten tar upp frågan om hur bostadsbrist utifrån ett efterfrågeperspektiv kan 
beskrivas, definieras och beräknas. 
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 24 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§50   Dnr: 20/01827 
 
Utvinning ur alunskiffer Kunskapssammanställning om 
miljörisker och förslag till skärpning av regelverket (SOU 
2020:71) 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 21 
att avge yttrande till Näringsdepartementet över betänkandet Utvinning ur 
alunskiffer Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning 
av regelverket (SOU 2020:71). 

Sammanfattning 
Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om att förutsättningslöst analysera hur 
regelverket för utvinning av metaller och mineraler från alunskiffer kan skärpas 
och lämna författningsförslag till det.  
 
 
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 25 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§51   Dnr: 21/00173 
 
Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd – 
(SOU2020:78) 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 22 

att avge yttrande till Miljödepartementet över betänkandet Tillgängliga stränder 
– ett mer differentierat strandskydd – (SOU2020:78). 
 
Sammanfattning 
I betänkandet ges en rad förslag på förändringar av strandskyddet. Vissa av 
förslagen bör kunna ge kommunerna delvis bättre förutsättningar för att arbeta 
med strandskyddet, utan att skyddets syften påverkas. Andra av förslagen är 
negativa för kommunernas del. 
 
 
Centerpartiet lämnar särskilt yttrande enligt bilaga 2. 
Vänsterpartiet lämnar särskilt yttrande enligt bilaga 3. 
Miljöpartiet lämnar särskilt yttrande enligt bilaga 4. 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 26 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§52   Dnr: 20/01812 
 
Samverkande krafter - för stärkt kvalitet inom komvux för 
elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66) 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 23  

att avge yttrande till utbildningsdepartementet över betänkandet Samverkande 
krafter – för stärkt kvalitet inom komvux för elever med svenska som andraspråk 
(SOU 2020:66). 
 
Sammanfattning 
Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om behovet av att förändra den 
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination 
med annan utbildning genom att förstärka kvaliteten och likvärdigheten samt 
förbättra huvudmännens styrning och ledning. 
 
 
Sverigedemokraterna lämnar reservation enligt bilaga 5. 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 27 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§53   Dnr: 20/01788 
 
Genomförande av balansdirektivet - balans mellan arbete och 
privatliv för föräldrar och anhörigvårdare SOU (2020:81) 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 24 

att avge yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet över betänkandet 
Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för 
föräldrar och anhörigvårdare (SOU 2020:81). 
 
Sammanfattning 
Utredningens uppdrag har varit att bedöma om svensk rätt är förenlig med 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 av den 20 juni 2019 om 
balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om 
upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU (balansdirektivet) och att lämna de 
eventuella författningsförslag som behövs för att genomföra direktivet i svensk 
rätt. Utredningen har också analyserat och lämnat förslag på hur uppföljningen 
av direktivet ska säkerställas. 
 
 
Kristdemokraterna lämnar särskilt yttrande enligt bilaga 6. 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 28 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§54   Dnr: 21/00331 
 
Förslag till direktiv om åtgärder för transparens i lönesättning 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 25 

att avge yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet över EU-kommissionens 
förslag till direktiv om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor 
och män för lika eller likvärdigt arbete tack vare insyn i lönesättningen och 
efterlevnadsmekanismer. 
 
Sammanfattning 
Direktivförslaget tar i huvudsak upp frågan om insyn i lönesättningen och bättre 
tillämpning av lika lön och är inriktat på två centrala delar av lika lön: åtgärder 
för att säkerställa insyn i lönesättningen för arbetstagare och arbetsgivare samt 
bättre tillgång till rättslig prövning för den som anser sig utsatt för 
lönediskriminering. 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 29 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§55   Dnr: 21/00193 
 
Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 
2021:7) 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 26 

att avge yttrande till Justitiedepartementet över betänkandet Förstärkt skydd för 
väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7). 
 
Sammanfattning 
Rubricerat betänkande har presenterats av 2020 års valutredning. Utredningens 
uppgift enligt direktiven är att göra en översyn av och överväga förändringar i 
delar av valsystemet. Utredningen har bedömt att i en första etapp behandla den 
del av uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val för att 
de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna till lämpas redan vid de 
allmänna valen 2022. 
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 30 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§56   Dnr: 21/00352 
 
Förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv 
inom vård och omsorg 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 27  

att avge yttrande till socialdepartementet över promemorian Förordning om 
statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. 
 
Sammanfattning 
I promemorian föreslås att ett statsbidrag införs i syfte att förbättra 
arbetssituationen för anställda inom vård och äldreomsorg. Bidraget möjliggör 
för regionerna och kommunerna att finansiera projekt som syftar till att utprova 
nya eller vidareutveckla befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller 
arbetstidsmodeller, inklusive arbetstidsförkortning. Insatserna bör vara 
anpassade till de behov som är identifierade för en viss arbetsplats. Bidraget ska 
komma såväl privata som offentliga verksamheter till del. 
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 31 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§57   Dnr: 21/00001 
 
Anmälningar för kännedom 2021-03-26 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 28 
att lägga anmälningar för kännedom, punkterna 1-4, till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anmälda ärenden för kännedom per den 2021-03-26. 
 
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 32 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§58   Dnr: 19/00211 
 
Avsägelse av Ella Bohlin (KD) som ledamot i Nämnden för 
högspecialiserad vård, Stockholmsregionen samt nominering 
av ny ledamot 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 29 
att godkänna avsägelse från Ella Bohlin (KD) som ledamot i 
Stockholmsregionen för Nämnden för nationell högspecialiserad vård 

att nominera Désirée Pethrus (KD), Region Stockholm, som ny ledamot i 
Stockholmsregionen för Nämnden för nationell högspecialiserad vård 
 
Sammanfattning 
Ella Bohlin (KD) har avsagt sig sitt uppdrag som regionråd i Region Stockholm 
och avsäger sig därmed även uppdraget som ledamot för Stockholmsregionen i 
Nämnden för nationell högspecialiserad vård.  
 



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 33 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§59   Dnr: 19/00187 
 
Avsägelse av Anna Ågefalk (L) som ledamot i beredningen för 
primärvård och äldreomsorg 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i nytt ärende  
att godkänna avsägelse från Anna Ågefalk (L), Region Örebro, som ledamot i 
beredningen för primärvård och äldreomsorg 

att utse Pär Lundqvist (L), Västra Götalandsregionen, till ny ledamot i 
beredningen för primärvård och äldreomsorg 

att utse Åsa Wennergren (L), Linköpings kommun till ny ersättare efter Pär 
Lundqvist i beredningen för primärvård och äldreomsorg 
 
Sammanfattning 
Liberalerna har ett nytt valärende att behandla på dagens styrelsesammanträde 
gällande en avsägelse från Anna Ågerfalk (L) i beredningen för primärvård och 
äldreomsorg.  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 34 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§60   Dnr: 21/00004 
 
VD informerar 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 30 
att notera informationen 

Sammanfattning 
VD Staffan Isling lämnar information om samarbetet med kommun- och 
regiondirektörerna samt om Digital idag. 
 
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 35 (35)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§61    
 
Aktuell Coronainformation 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 31 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Emma Spak, Monica Sonde, Ann-Sofie Eriksson och Charlotta Hemgren 
informerar om aktuella frågor för SKR gällande pandemin. 
 
 



RESERVATION Bilaga 1 

Styrelsen 
2021-03-26 

Reservation från Vänsterpartiet 

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för 
svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) 
Vänsterpartiet avvisar förslaget om att ställa krav på vissa kunskaper i svenska språket 
samt samhällskunskap för att kunna erhålla ett svenskt medborgarskap. Vi kan inte se 
några positiva effekter av att sätta upp ytterligare hinder och svårigheter för människor 
som bott länge i Sverige att erhålla ett svenskt medborgarskap. 

Förslaget är ett paradigmskifte i hur vi historiskt sett på rättigheter i Sverige. Där 
majoriteten tidigare sett rättigheter som en nyckel till integration som ska öppna upp 
dörrar, är detta förslag ett skifte mot att betrakta rättigheter i samhället som belöningar 
vissa kan få om de mot alla odds lyckas ta sig igenom dessa stängda dörrar. Ett sådant 
skifte i synen på rättigheter får inte bara konsekvenser för de som omfattas av det, 
utan för alla i samhället.  

Vänsterpartiet motsätter sig en sådan utveckling. Vi ser att det även får det negativa 
effekter för samhället i stort om några av oss hålls utanför. Det finns ingen tvekan om 
att språk och kunskap om samhället är en viktig del av allas våra möjligheter att vara 
en del av samhället. Dock finns det ingen kunskap som visar att språkkrav ger positiva 
effekter för utveckling av språkkunskap (vilket framgår av forskning som gjorts i 
samband med framförallt krav för medborgarskap).  

Istället är det andra faktorer som påverkar möjligheten till effektiv språkinlärning som 
till exempel trygghet och aspekter rörande språkundervisningens kvalitet. Om vi vill 
ge bättre förutsättningar för inlärning av svenska språket bör vi alltså istället ge 
möjlighet till SFI från dag ett, trygga permanenta uppehållstillstånd och en möjlighet 
att komma in på arbetsmarknaden.   



SÄRSKILT YTTRANDE Bilaga 2 

Styrelsen Dnr 21/00173 
2021-03-26 

Särskilt yttrande från Centerpartiet 

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU2020:78) 
En levande landsbygd där förutsättningarna för att leva, arbeta och utvecklas är goda, 
oavsett vilken del av Sverige det rör sig om är en grundförutsättning för att hela landet 
ska utvecklas. Vi ser också att det finns ett ökat intresse för att bo och leva på 
landsbygden och då behöver det finnas möjligheter att skapa fler boenden och 
utveckla näringsverksamheter. Landsbygden bör betraktas som en stor tillgång för att 
ta tillvara på framtida möjligheter till hållbar tillväxt och för att möta de utmaningar 
som följer av klimatförändringarna och behovet av att ställa om till en mer cirkulär, 
biobaserad och fossilfri ekonomi. Ett reformerat strandskydd är ett viktigt steg i det 
bredare arbetet. 
Det grundläggande syftet med den tänkta reformen av strandskyddet är att det ska bli 
lättare och enklare att bygga strandnära i områden där exploateringen varit låg och där 
det inte finns ett högt tryck på att utveckla marken. I praktiken rör detta i första hand 
den svenska landsbygden där nuvarande strandskyddsregler inneburit en allt för 
kraftig begränsning i att bland annat kunna bygga nya bostäder och 
komplementbyggnader samt utveckla näringsverksamheter som bidrar till den lokala 
tillväxten och sysselsättningen. Tidigare gånger som lagstiftningen setts över och 
utvecklats så har den snarare lett till ytterligare begräsningar och en mer stelbent 
tillämpning. Allt som oftast är det landsbygdskommuners utveckling som har fått stå 
tillbaka.  

Vi anser att det är viktigt att betona att förändringarna genomförs i enlighet med 
utredarens mål och intentioner. Det grundläggande syftet med utredningen och den 
tänkta reformen är att det ska bli lättare och enklare att bygga strandnära i områden 
där exploateringen inte är för hög. I praktiken rör detta i första hand den svenska 
landsbygden där nuvarande strandskyddsregler inneburit en allt för kraftig 
begränsning för att utveckla näringsverksamheter som bidrar till den lokala tillväxten 
och sysselsättningen.  

Vi anser precis som utredningen att det behöver bli ett mer dynamiskt och lokalt 
anpassat strandskyddsregelverk som är legitimt, transparent och förutsägbart. Framför 
allt är det positivt att utredningen betonar det lokala inflytandet.  Makten över 
strandskyddet behöver förflyttas närmare människors vardag, till kommunerna. Vi tror 
att det är möjligt att skapa en positiv utveckling i hela landet samtidigt som känsliga 
stränder skyddas och goda livsvillkor för djur och växter bevaras.  

Kommuner ska enligt utredningen få möjligheter att peka ut landsbygdsområden i sina 
översiktsplaner och i dessa kunna tillämpa tre nya och generösa skäl för dispens. 

Det är viktigt att hålla i beaktande att det även inom högt exploaterade kommuner med 
stor befolkning finns områden som lämpar sig för dispens från strandskyddsreglerna. 
Som ett exempel kan nämnas att endast 30 procent av stränderna i hela Stockholms 
län är bebyggda, vilket öppnar för utveckling av lokala näringsverksamheter och 
bostadsbyggande parallellt med att ekologiskt värdefulla miljöer fortsätter skyddas 
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och stränder finns tillgängliga för allmänhet.  Här är det extra viktigt att betona vikten 
av att det måste vara lokalpolitiska bedömningar som ligger till grund för beslut om 
strandskydd.  

Utredningen föreslår att strandskyddet inte ska gälla vid insjöar med en vattenyta som 
uppgår till en hektar eller mindre samt vattendrag som är två meter eller smalare. Det 
ska inte heller gälla vid anlagda vatten som har tillkommit efter 1975, vilket rör en hel 
del konstgjorda sjöar, dammar och våtmarker. Detta kan betraktas som några av 
utredningens viktigaste förslag och de som i praktiken kommer göra mest skillnad. 
Historiskt har nuvarande strandskyddsregler utgjort ett stort hinder för personer och 
näringsverksamheter som vill bygga och utveckla i områden där det kan finnas just ett 
litet vattendrag, en mindre sjö eller en anlagd våtmark. Många lantbrukare och 
markägare har tidigare dragit sig för att anlägga en våtmark på grund av oron att det 
begränsar deras möjligheter att utveckla sin näringsverksamhet eller att bygga ut sitt 
hus. Nu kommer det bli betydligt enklare att kunna bidra till en ökad lokal artrikedom 
samt till att förebygga övergödning. 

Vi står bakom den grundläggande tanken med ett strandskydd för att värna och skydda 
naturområden av särskild betydelse för växt- och djurlivet samt den allemansrättsliga 
tillgången till stränder. Det kan också finnas ett värde i att skydda vissa stränder och 
vattendrag i ett klimatanpassningssyfte.  

SKR tar upp många viktiga aspekter i yttrandet framför allt vikten av ett ökat 
kommunalt, lokalt inflytande och att mer behöver göras framåt. Dock är det vår 
mening att propositionen som ska läggas fram efter sommaren ska baseras på 
utredningens mål och intentioner så att vi tar ett första steg mot ett 
strandskyddsregelverk som kan skapa tillväxt och utveckling i hela landet.  

Carola Gunnarsson (C)  

Mari-Louise Wernersson (C) 



SÄRSKILT YTTRANDE Bilaga 3 

Styrelsen 
2021-03-26 Ärendenr 

21/00173 

Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) 
Strandskyddet har tjänat Sverige väl. Sverige har, i relation till många andra länder, 
goda möjligheter till rekreation, friluftsliv och turism i strandnära lägen. Rika växt- 
och djurmiljöer har kunnat skyddas genom ett strandskydd med lång kontinuitet. 
Strandskyddet har också gjort oss bättre rustade att möta klimatförändringarna med 
stigande havsnivåer, skyfall, skred m.m. 

Utredningen, Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd, hade i uppdrag 
att åstadkomma en ökad differentiering i strandskyddet utifrån tillgång till sjöar och 
stränder, befolkningstäthet och exploateringstryck.  

Vi ser att utredarna har fokuserat på möjligheterna att göra lättnader i strandskyddet 
där exploateringstrycket är lågt men vi saknar förstärkningar i strandskyddet där 
exploateringstrycket är starkt. Det utvidgade strandskyddet finns nästan uteslutande i 
områden med högt exploateringstryck och stora frilufts- och rekreationsvärden varför 
dessa strandmiljöer inte bör vara aktuella som så kallade landsbygdsområden. Att 
länsstyrelsen ges en möjlighet att påföra strandskyddet igen i områden där 
exploateringstrycket förändras ser vi är nödvändigt för att kunna upprätthålla 
strandskyddets syften över tid.  

Ett bristfälligt tillsynsarbete har inneburit att stränder privatiserats och naturmiljöer 
förstörts genom många små förändringar och tillägg. Detta problem har inte 
utredningen hittat någon tillfredställande lösning på.  

Vänsterpartiets ställer sig bakom utredarnas förslag om att göra lättnader i 
strandskyddet i områden med lågt exploateringstryck, vilket vi ser kan gynna en 
positiv utveckling i glesbygdsområden. Utpekandet av landsbygdsområden ska göras 
utan att strandskyddets syften äventyras. Strandskyddet kan också bli tydligare och 
mer accepterat om mindre vatten och anlagda vatten, som anlagts efter 1975, 
undantas. SKR anser i sitt yttrande att alla anlagda vatten, oavsett tillkomstår, ska var 
befriade från strandskydd. Många av våra vatten är kraftigt påverkade av människan 
genom rätningar och ombyggnationer långt före 1975. Att plocka bort strandskyddet 
för alla anlagda vatten skulle kunna innebära att strandskyddet skulle försvinna från 
många värdefulla strandområden. Ta exemplet Göta kanal som då skulle stå helt utan 
strandskydd.  

Vi anser också att det är viktigt att vi får nationella föreskrifter för hur begreppen 
mindre sjöar och vattendrag ska bedömas. Risken är annars stor att tolkningarna 
kommer variera stort över landet.  

Länsstyrelsen ska få ett år på sig att handlägga landsbygdsområdena. Detta ser vi 
kommer vara nödvändigt inledningsvis. Denna tid kan kortas betydligt genom att 
kommunens ansökningar är väl genomarbetade och motiverade.  
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Vänsterpartiet vill helst se att landsbygdsområden utses i översiktsplanearbetet. En 
genomarbetad översiktsplan borgar för att övriga nationella miljömål vägs in i 
planeringen och vi får en hållbar samhällsplanering över tid. Allmänhetens 
möjligheter att yttra sig över landsbygdsområdena blir också tydligare om ÖP blir 
verktyget för lättnader i strandskyddet.  

Vänsterpartiet 



SÄRSKILT YTTRANDE Bilaga 4 

Styrelsen Dnr 21/00173 
2021-03-26 

Särskilt yttrande från Miljöpartiet 

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU2020:78) 
Miljöpartiet konstaterar att utredningen om ett differentierat strandskydd har stora 
brister. 

Trots att det ingick i direktiven att komma med förslag på stärkt skydd för att värna 
den allemansrättsliga tillgängligheten i starkt exploaterade områden så saknas sådana 
förslag. 

Det saknas också en långsiktig konsekvensutredning av utredningens förslag, trots att 
förslagen innebär genomgripande förändringar i lagstiftning som kan påverka tillgång 
till stränder för friluftsliv och försämra den biologiska mångfalden.  

Vi tycker inte heller att utredningen tar tillräcklig hänsyn till behov av anpassning till 
klimatförändringar som kommer att innebära mer regn och kraftigare skyfall, med 
risker för jordskred och översvämningar. Strandskyddet kan i vissa fall verka som en 
klimatanpassningsåtgärd. 

Vi konstaterar dock att vissa lättnader behövs när det gäller områden i landsbygd och 
glesbygd. Nuvarande lagstiftning är problematisk, och lättnader av reglerna är 
motiverade. En utgångspunkt måste vara att lättnader i strandskydd måste kombineras 
med krav som undantar områden med höga naturvärden och som är viktiga för den 
biologiska mångfalden. 

Följande av utredningens förslag riskerar att leda till mycket allvarliga försämringar 
av strandskyddet och de vill vi avstyrka: 

- Förslaget om att strandskyddet ska helt eller delvis kunna upphävas i s.k. 
”landsbygdsområden”. Det är oklart vilka kriterier som ska gälla för dessa områden 
eftersom det saknas begränsningar för omfattningen. Det skulle innebära försämringar 
för allmänhetens långsiktiga tillgång till stränder, försämringar för strandzonernas 
växt- och djurliv samt försämrad motståndskraft mot klimatförändringar. 

- Skärgård och kust ska kunna avsättas som så kallade landsbygdsområden. Skärgård 
och kust är redan idag hårt exploaterade och ytterligare undantag från strandskydd 
skulle hota tillgång till tätortsnära stränder och friluftsliv.  

- Slopat generellt strandskydd kring små sjöar och vattendrag. Utredningen tar inte 
hänsyn till att små vattendrag kan ha lika stor betydelse för biologisk mångfald som 
stora vattendrag. Det generella strandskyddet har en viktig funktion i att upprätthålla 
större sammanhängande områden som fungerar som spridningskorridorer för 
strandzonens liv. 
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Om utredningens förslag genomförs kommer Sverige att ha mycket svårt att nå upp 
till de  nationella miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Hav i balans samt 
levande kust och skärgård”, ”Myllrande våtmarker” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. 

Karin Thomasson 
Miljöpartiet de Gröna 



RESERVATION Bilaga  5 

Styrelsen 
2021-03-26 

Reservation från Sverigedemokraterna 

Samverkande krafter – för stärkt kvalitet inom komvux för elever med 
svenska som andraspråk (SOU 2020:66) 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot styrelsens beslut med hänvisning till eget 
yrkande enligt följande: 

”Sverigedemokraterna anser att det är viktigt, liksom man gör i utredningen,med en 
bortre tidsgräns på 4 år gällande SFI. 

Vi yrkar därför på att under punkt 6,5 så svarar SKR enligt intentionerna ovan.” 



SÄRSKILT YTTRANDE Bilaga 6 

Styrelsen 
2021-03-26 

Särskilt yttrande från Kristdemokraterna 

Genomförande av balansdirektivet - balans mellan arbete och privatliv 
för föräldrar och anhörigvårdare SOU (2020:81) 

 Kristdemokraterna ställer sig bakom SKR:s yttrande i ovan rubricerat ärende förutom 
i ett avseende. I yttrandet tillstyrker SKR förslaget ”att även dagar med ersättning på 
garantinivå reserveras för vardera föräldern”.  

Vi anser att det är föräldrarna som bäst kan avgöra hur föräldrapenningdagar ska 
användas och säger nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Vi vill istället göra 
föräldraförsäkringen mer flexibel, bl a genom att föräldrar fritt ska kunna överlåta 
föräldrapenningdagar till varandra eller till andra närstående.  

Kristdemokraterna anser därför att utredningens förslag om att ”föräldraledighetsdagar 
med ersättning enligt grundnivån reserveras för vardera föräldern” ska avstyrkas. 
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