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Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 2 (32) 
Sammanträdesdatum 
2021-01-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

Fastställande av dagordning 2021/§1 

Stads- och kommunhistoriska institutets årsberättelse 2020, VP och 
budget samt förslag på förändring av reglemente. 

2021/§2 

Hemställan om översyn av reglerna om distanssammanträden i 
kommunallagen 

2021/§3 

Översyn av arbetsordningen 2021/§4 

Översyn av Finsam 2021/§5 

Hemställan valbarhet av revisorer 2021/§6 

Införandet av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24 2021/§7 

Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU:2020:47) 2021/§8 

Remissyttrande: RUT-avdrag för äldre 2021/§9 

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 
2022-2033 och 2022-2037 

2021/§10 

Befordringskravet i postförordningen 2021/§11 

En utvecklad organisation för lokal statlig service 2021/§12 

Koldioxidutsläpp från person- och skåpbilar – översyn av normerna 2021/§13 

Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el 2021/§14 

Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i 
elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva 
lösningar i elnätsverksamhet 

2021/§15 

Ifous som branschens eget forskningsinstitut 2021/§16 

Uppdrag fullföljd utbildning 2021/§17 

Rapport gällande överenskommelsen om öppen förskola för språk 
och integration 

2021/§18 

Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag 2021/§19 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om statens bidrag till regionerna för kostnaderna för 
Läkemedelsförmånerna m m 2021 

2021/§20 



Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 3 (32) 
Sammanträdesdatum 
2021-01-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Regioner om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- 
och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård, 2021-2022 

2021/§21 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om en God och nära vård 2021 

2021/§22 

Överenskommelse om regionernas arbete med krisberedskap och 
civilt försvar 2021 

2021/§23 

BUI 20 / BAL 20 2021/§24 

Anmälningar för kännedom 2021-01-29 2021/§25 

Beviljande av ledighet för ledamot i Beredningen för primärvård och 
äldreomsorg samt val av tf ledamot 

2021/§26 

Hemställan om ändring i förordningen (2020:196) om ändring i 
förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i 
sjukpenningsärenden i vissa fall 

2021/§27 

VD informerar 2021/§28 

Coronainformation 2021/§29 



Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 4 (32) 
Sammanträdesdatum 
2021-01-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2021/§1 

Fastställande av dagordning 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 1 
att fastställa dagordningen enligt utskickat förslag. 



Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 5 (32) 
Sammanträdesdatum 
2021-01-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2021/§2   Dnr: 21/00064 

Stads- och kommunhistoriska institutets årsberättelse 2020, 
VP och budget samt förslag på förändring av reglemente 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 2 
att lägga verksamhetsberättelsen för år 2020 till handlingarna, 
att godkänna framlagt förslag till budget och verksamhetsplan för år 2021, 

att godkänna framlagt förslag på förändring av reglemente 

Sammanfattning 
Stads- och kommunhistoriska institutet är en del av Sveriges Kommuner och 
Regioner. Förvaltningen av institutets angelägenheter handhas av en särskild 
nämnd, Stadshistoriska nämnden (SKR utser fyra av ledamöter). Institutet 
fungerar som en nod för stads- och kommunhistoria. Institutet tar fram och 
sprider kunskap genom att initiera forskning, arrangera konferenser och 
genomföra utbildningar. Stadshistoriska nämnden har överlämnat sin 
verksamhetsberättelse för år 2020 samt verksamhetsplan med budget för år 2021. 
Nämnden föreslår även en förändring av reglementet som innebär att det 
Stadshistoriska samfundet upphör till förmån för mer ändamålsenliga kontakter 
samt en utökning av nämnden.  



Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 6 (32) 
Sammanträdesdatum 
2021-01-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2021/§3   Dnr: 21/00059 

Hemställan om översyn av reglerna om distanssammanträden 
i kommunallagen 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 3  

att överlämna hemställan om översyn av reglerna om distanssammanträden till 
finansdepartement. 

Sammanfattning 
Möjligheten att ordna kommunala sammanträden med ledamöter deltagande på 
distans är ett viktigt verktyg för att kunna organisera det politiska arbetet på ett 
smittsäkert sätt under den pågående pandemin av covid-19.  
De krav som ställs för deltagande på distans finns i 5 kap 16 § kommunallagen. 
Regleringen tillkom 2014, men för att möta andra behov än dagens. Flera frågor 
har uppstått om tillämpningen, vilket medfört osäkerhet kring vad som gäller och 
formella risker i beslutsprocessen – ytterst att kommunala/regionala beslut kan 
riskera att upphävas efter överklagande. 
Kansliets förslag är därför att SKR ska hemställa att regeringen tar initiativ för 
att inom ramen för snabbast möjliga lagstiftningsprocess förtydliga de rättsliga 
förutsättningarna för deltagande på distans vid kommunala/regionala 
sammanträden och – med hänsyn till intresset att motverka risk för spridning av 
covid-19 – tillfälligt begränsa möjligheterna att upphäva kommunala/regionala 
beslut med hänvisning till formella brister vid tillämpningen av bestämmelserna 
om deltagande på distans, samt att regeringen ska tillsätta en utredning med 
uppdrag att med långsiktigt perspektiv utvärdera och utveckla den nuvarande 
regleringen om deltagande på distans. 



Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 7 (32) 
Sammanträdesdatum 
2021-01-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2021/§4 Dnr: 20/01325 

Översyn av arbetsordningen 

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

att godkänna översynen och fastställa arbetsordningen enligt förslag 

Sammanfattning 
Arbetsordningen för SKR:s styrelse, arbetsutskott, delegationer och beredningar 
har uppdaterats i en översyn som styrelsen har beslutat ska ske årligen. 
Förbundets namn har uppdaterats på ett antal ställen då arbetsordningen 
fastställdes senast av styrelsen före namnbytet i november 2019. I kapitlet om 
arbetsformer, har viss modernisering gjorts kring mötesformer vilket har 
föranletts av pandemin. 
I avsnittet kring Förhandlingsdelegationen har en delegering till delegationens 
presidium lagts till gällande inaktivering av kristlägesavtal. En förfrågan om 
inaktivering av krislägesavtalet som inkommer från berörd region anses 
föranleda ett beslut som innebär ett betydligt mindre ingrepp än beslut om 
aktivering och bör därför kunna fattas av förhandlingsdelegationens presidium. 



Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 8 (32) 
Sammanträdesdatum 
2021-01-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2021/§5 Dnr: 20/00029 

Översyn av Finsam 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 5 

att ställa sig bakom skrivelsen om en översyn av lagstiftningen kring den 
finansiella samordningen 

Sammanfattning 
SKR:s kansli ser att arbetsförmedlingens reformering samt förändringar i 
myndigheternas uppdrag har skapat ett skyndsamt behov av förändring av 
Finsamlagstiftningen. Regeringen bör därför ta initiativ till en bred översyn av 
finsamlagstiftningen, särskilt påkallad utifrån reformeringen av 
Arbetsförmedlingen som ska vara genomförd 2022. En sådan översyn behöver 
ske i dialog och nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
SKR, kommuner, regioner, samordningsförbunden samt Inspektionen för 
socialförsäkringen. Översynen behöver mynna ut i konkreta förslag som kan 
omhändertas i reformeringsarbetet. 



Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 9 (32) 
Sammanträdesdatum 
2021-01-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2021/§6 Dnr: 20/01814 

Hemställan valbarhet av revisorer 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 6  

att hemställa om att regeringen snarast gör en förändring i kommunallagens 
regler avseende valbarhet av revisorer. 

Sammanfattning 
I 2017 års kommunallag infördes en ny regel avseende valbarhet av revisorer. 
Regeln innebär att den som är vald revisor inte kan väljas till fullmäktige.  
Konsekvensen har blivit att revisorer som vill kandidera till fullmäktige för 
kommande mandatperiod måste avgå från sitt revisorsuppdrag senast på det sista 
fullmäktigesammanträdet innan valet. Om detta inte görs, är revisorn inte valbar 
till fullmäktige.  
Den nya regeln skapar en sammanblandning av mandatperioderna som har 
effekten att en grupp förtroendevalda hindras att stå på listor för fullmäktige 
inför valet.  
Det medför också att revisorer som tvingas avgå före valet kan riskera att helt 
hamna utan uppdrag om valresultatet inte ger dem en plats i fullmäktige. 
Vidare skapar det effekten att nya revisorer måste fyllnadsväljas av fullmäktige 
för den korta återstoden av mandatperioden (M1) och upprättandet av 
revisionsberättelsen, vilket skapar bristande kontinuitet och kan vara svår att ta 
sig an för en helt ny revisor.  



Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 10 (32) 
Sammanträdesdatum 
2021-01-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2021/§7 Dnr: 20/01464 

Införandet av en familjevecka påbörjas 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 7  

att avge yttrande till Socialdepartementet över promemorian Införandet av en 
familjevecka påbörjas Ds 2020:24. 

Sammanfattning 
I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen avsikten att påbörja 
införandet  av en familjevecka. Familjeveckan innebär att föräldrar ska ha rätt till 
ledighet från arbetet i vissa situationer och till en ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. I promemorian lämnas förslag till utformning av en ny 
föräldrapenningsförmån. 

Votering begärdes av socialdemokraterna. Propositionsordningen beslutades till 
att de som röstar JA, röstar på att avge arbetsutskottets förslag till yttrande och 
de som röstar NEJ, röstar för att avge yttrande från socialdemokraterna, 
vänsterpartiet och miljöpartiet.  
JA 12 röster 
NEJ 9 röster  
Därmed beslutades att avge yttrande enligt arbetsutskottets förslag. 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnar reservation med 
hänvisning till eget yrkande, se bilaga 1. 



Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 11 (32) 
Sammanträdesdatum 
2021-01-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2021/§8   Dnr: 20/01336 

Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU:2020:47) 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 8 
att avge yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Hållbar socialtjänst – 
En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). 

Sammanfattning 
Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om en ny socialtjänstlag, där 
socialtjänsten ska främja jämställda levnadsvillkor, ha ett förebyggande 
perspektiv och inriktas på att vara lätt tillgänglig, medverka i den övergripande 
planeringen och planera insatser för enskilda inom samtliga verksamheter, 
bedriva verksamheter i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet och ha möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående 
behovsprövning. 

Vänsterpartiet lämnar särskilt yttrande enligt bilaga 2. 



Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 12 (32) 
Sammanträdesdatum 
2021-01-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2021/§9 Dnr: 20/01365 

RUT-avdrag för äldre 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 9 
att avge yttrande till finansdepartementet över slutbetänkande Rutavdrag för 
äldre (SOU 2020:52). 

Sammanfattning 
Utredningen har fått i uppdrag att föreslå hur rutavdrag kan utökas med vissa 
angivna tjänster, en höjning av taket för rutavdraget till 75 000 kronor samt en 
särskild ordning för rutavdrag för äldre personer.  
Utredningen föreslår vissa tjänster som kan utveckla rutområdet men anser 
generellt att det inte bör avgränsas till en särskild grupp baserad på ålder.  

Vänsterpartiet lämnar reservation med hänvisning till eget yrkande, se bilaga 
3.



Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 13 (32) 
Sammanträdesdatum 
2021-01-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2021/§10   Dnr: 20/01447 

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för 
perioden 2022-2033 och 2022-2037 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 10  

att avge yttrande till Infrastrukturdepartementet över Inriktningsunderlag inför 
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022—2033 och 2022—2037. 

Sammanfattning 
Huvudsyftet med inriktningsplaneringen är att ge regeringen ett underlag för 
bedömning av ekonomiska ramar, och vägledning för prioritering av, möjliga 
åtgärder i transportinfrastrukturen för dessa perioder.  

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet med hänvisning till yrkande att 
följande text inte ska vara med i yttrandet (sidan 1):  
SKR delar Trafikverkets bild av att underhåll av befintlig väginfrastruktur inte 
kan prioriteras bort. Personbilen är och kommer fortsättningsvis utgöra ett viktigt 
färdmedel i landets regioner. 



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 14 (32)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§11   Dnr: 20/01600 
 
Befordringskravet i postförordningen 
 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 11 
att avge yttrande till Infrastrukturdepartementet över promemoria 
Befordringskravet i postförordningen.  
 
Sammanfattning 
I promemorian finns förslag på hur befordringskravet för postförsändelser kan 
förändras för att det ska finnas en samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet i 
hela landet. Föreslagen ändring innebär att kravet på befordringstid ska ändras på 
så sätt att minst 85 procent av de inrikes brev som lämnas in för 
tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet 
breven har lämnats in. Minst 97 procent av breven ska ha delats ut inom fyra 
påföljande arbetsdagar. Ändringarna bör träda i kraft så snart som möjligt. 
Kravet om 85 procent och 97 procent har sitt ursprung i det europeiska 
postdirektivet.  
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 15 (32)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§12   Dnr: 20/01786 
 
En utvecklad organisation för lokal statlig service – 
slutredovisning (Ds 2020:29) 
 

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

att avge yttrande till finansdepartementet över Departementsskrivelsen En 
utvecklad organisation för lokal statlig service (Ds 2020:29). 
 
Sammanfattning 
Departementsskrivelsen tar i huvudsak upp frågan om utbyggnad av statens 
servicekontor och utvecklad samverkan med fler myndigheter. 
 
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 16 (32)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§13   Dnr: 20/01676 
 
Koldioxidutsläpp från person- och skåpbilar – översyn av 
normerna 
 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 13 
att avge yttrande till EU-kommissionen angående översyn av normerna för 
koldioxidutsläpp från person- och skåpbilar. 
 

Sammanfattning 
EU-kommissionen genomför ett öppet samråd och ger då berörda parter 
möjlighet att senast 2021-02-05 delta i samrådet genom att svara på 
kommissionens webbenkät med möjlighet att bifoga ett yttrande. 
Samrådet handlar om hur normerna för utsläpp av koldioxidutsläpp för 
personbilar och skåpbilar (lätta lastbilar) ska förändras för att det ska vara 
möjligt att nå EU:s klimatmål. 
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 17 (32)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§14   Dnr: 20/01558 
 
Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el 
 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 14  

att avge yttrande till Finansdepartementet över Promemorian Utökad befrielse 
från energiskatt för egenproducerad el. 
 
Sammanfattning 
Förslaget är att utvidga undantaget från skatteplikt för egenproducerad el genom 
höjda effektgränser. Den befintliga skattenedsättningen i form av avdrag i 
deklarationen för egenproducerad förnybar el, inklusive solel, utvidgas till 
fullständig skattebefrielse. Effektgränserna för skattenedsättningen i form av 
avdrag höjs på motsvarande sätt som effektgränserna för undantaget från 
skatteplikt. Förslagen ligger i linje med regeringens ambition att det ska vara 
enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk.  
 
 
Sverigedemokraterna lämnar reservation med hänvisning till eget yrkande, se 
bilaga 4. 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 18 (32)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§15   Dnr: 20/01661 
 
Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i 
elnäten samt promemorian Ökade incitament för 
kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet 
 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 15 
att avge yttrande till Infrastrukturdepartementet över Energimarknads-
inspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade 
incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet 

Sammanfattning 
Rapporten presenterar en handlingsplan med åtgärder för att avhjälpa 
kapacitetsbristen i elnäten. Huvudförslaget är ett krav på nätutvecklingsplaner för 
att förbättra samverkan kring flaskhalsar och utveckling. Därtill föreslås vissa 
justeringar för anslutningsprocess, driftsäkerhetskrav, utlandsförbindelser, 
prissättning mot luftbokningar samt att Ei ska verka för flexibilitetsmarknader. 
Promemorians förslag syftar till att införa incitament för andra lösningar än 
traditionella nätinvesteringar, såsom flexibilitetstjänster och kommunikations-
tjänster, när det är motiverat för att uppnå kostnadseffektivitet. Förslaget är att 
utvidga dagens effektiviseringskrav till de totala kostnaderna samtidigt som 
kravet sänks för de företag som är mer kostnadseffektiva i en jämförelse givet 
vissa förutsättningar. 
 
 
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 19 (32)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§16   Dnr: 19/00435 
 
Ifous som branschens eget forskningsinstitut 
 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 16  
att godkänna bildande av den ideella föreningen Ifous,  
att utse Mats Gerdau till ordförande och Per-Arne Andersson till styrelseledamot 
enligt utkast till stiftelseurkund och stadgar samt 

att överta Ifous AB:s verksamhet enligt utkast till överlåtelseavtal. 
 
Sammanfattning 
Arbetet för att möjliggöra bildningen av föreningen Ifous för övertagande av den 
verksamhet som idag bedrivs inom Ifous AB har pågått sedan 2019. 
Förhandlingar med säljaren är nu i slutfasen för att möjliggöra ett övertagande av 
verksamheten, planerat till den 1 mars 2021. I och med detta beslut överlåtes åt 
den nybildade föreningen att teckna överlåtelseavtal och ta över verksamheten. 
De sista detaljerna i överlåtelseavtalet kommer att baseras på Ifous årsbokslut för 
2020 som fastställs 15 februari 2021.  
De tre huvudmannaorganisationerna SKR, Friskolornas riksförbund och 
Idéburna skolors riksförbund föreslås bilda en ideell förening som gör ett 
inkråmsövertagande av Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skolan och 
förskolan). Syftet med ett övertagande är att stärka den praktiknära forskningen 
och det konkreta utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i 
kunskapsbyggandet i hela Sverige.  
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 20 (32)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§17   Dnr: 20/01559 
 
Uppdrag fullföljd utbildning 
 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 17  
att enligt förslag ingå överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Regioner avseende åren 2021–2022. 

 
 
Sammanfattning 
Vid utbildningsberedningens möte 2017-03-09 ställde sig beredningen bakom att 
SKR arbetar för att ett nationellt kunskapscentrum upprättas för att minska 
studieavbrott. SKR har sedan dess etablerat Uppdrag fullföljd utbildning som ett 
led i detta arbete. Regeringen har uppvaktats för att ta ytterligare initiativ i frågan 
tillsammans med SKR och övriga relevanta myndigheter. Regeringen ser nu 
positivt på SKR:s verksamhet Uppdrag fullföljd utbildning och anslår totalt 
16 000 000 kronor ur anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan 
pedagogisk verksamhet, för att stödja SKR:s arbete. 
Överenskommelsen syftar till att stödja SKRs arbete i projektet Uppdrag 
fullföljd utbildning. Projektet syftar till att  genom en bred och tvärvetenskapliga 
ansats utvecklar ett mer sammanhållet och hållbart nationellt arbete och stöd för 
en ökad andel ungdomar med fullföljda gymnasiestudier.  
 
 
  



Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 21 (32) 
Sammanträdesdatum 
2021-01-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2021/§18   Dnr: 17/06011 

Rapport gällande överenskommelsen om öppen förskola för 
språk och integration 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 18  

att godkänna rapporten om överenskommelsen Öppen förskola för språk och 
integration 2018 – 2020 - Slutredovisning av överenskommelse mellan 
regeringen och SKR. 

Sammanfattning 
SKR och regeringen har under perioden 2018 - 2020 haft en överenskommelse 
som handlar om att kartlägga den öppna förskolans roll att främja utrikes födda 
kvinnors etablering i samhälls- och arbetslivet samt ett ökat deltagande i 
förskolan för barn med utrikes födda föräldrar. Arbetet har löpt från april 2018 
till och med årsskiftet 2020.  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 22 (32)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§19   Dnr: 20/01728 
 
Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 19 
att avge yttrande till Socialdepartementet över promemorian Vissa undantag från 
bestämmelserna om karensavdrag (S2020/09429) 
 
Sammanfattning 
Förslaget i promemorian till ändring i Lagen om sjuklön (1991:1047) innebär att 
kollektivavtalande parter kan sluta avtal om att undanta vissa grupper från 
karensavdrag om särskilda skäl finns. Syftet är att skydda äldre, sjuka och 
funktionshindrade i samhället från smitta av infektionssjukdomar, såsom brukare 
och patienter inom exempelvis vård och omsorg. Intentionen med förslaget är att 
för vissa grupper av arbetstagare, som i yrket har kontakt med de sårbara 
grupperna, ges ett ekonomiskt incitament att stanna hemma vid symptom genom 
att karensavdrag inte görs. Den ökade sjuklönekostnaden detta medför ska enligt 
förslaget belasta arbetsgivarna. 
 
 
Socialdemokraterna lämnar ett särskilt yttrande, se bilaga 5. 
 
Vänsterpartiet lämnar ett särskilt yttrande, se bilaga 6. 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 23 (32)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§20   Dnr: 20/01607 
 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om statens bidrag till regionerna för kostnaderna för 
Läkemedelsförmånerna m m 2021 
 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 20  
att godkänna överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) om statens bidrag till landstingen för kostnader för 
läkemedelsförmånerna m.m. för år 2021, samt 

att i en skrivelse informera regionerna om överenskommelsen 
 
Sammanfattning 
Överenskommelsen innebär att ersättningen till regionerna för 2021 fastställs 
genom ett ömsesidigt accepterande av att Socialstyrelsens årliga 
läkemedelsprognos utgör bas för ersättningen, såväl för förmånerna som för 
läkemedel vid behandling av hepatit C. För 2021 års överenskommelse gäller 
prognosen som fastställdes i oktober 2020. SKR bereds möjlighet att löpande 
följa prognosarbetet och att lämna synpunkter. I det arbetet medverkar 
sakkunniga från flera regioner. 
För år 2021 erhåller regionerna totalt 33 444 miljoner kronor varav 31 400 
miljoner kronor avser kostnaderna för läkemedelsförmånerna och 424  miljoner 
kronor avser kostnader för läkemedel för behandling av hepatit C. Därutöver 
ingår bidrag för vissa läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen, vissa 
överföringar av läkemedel till slutenvården, vissa överföringar av förbruknings-
artiklar, samt visst bidrag för dostjänsten. Bidraget för dessa övriga delar uppgår 
sammanlagt till 1 620 miljoner kronor för år 2021. 
 
 
 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 24 (32)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§21   Dnr: 20/01609 
 
Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om en personcentrerad, tillgänglig 
och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och 
eftervård, 2021-2022 
 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 21 
att godkänna överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) gällande Tilläggsöverenskommelse med staten om en 
personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, 
förlossning och eftervård, 2021-2022, samt 

att i en skrivelse informera regionerna om överenskommelsen 
 
Sammanfattning 
I december 2019 träffade regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) överenskommelsen Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och 
förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020–2022 
omfattande 970 miljoner kronor. Den treåriga överenskommelsen innefattar mål 
om en tydlig vårdkedja, att eftervården utvecklas och stärks, att rätt vård för 
eventuella skador ska vara lättillgänglig, att relevant kompetens finns tillgänglig 
för den födande kvinnan under förlossningen, att föräldrar känner trygghet, att 
evidensbaserad kunskap finns tillgänglig för personalen och att det finns goda 
förutsättningar för forskning.  

Mot denna bakgrund har staten och SKR enats om att ingå en tvåårig 
tilläggsöverenskommelse om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- 
och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård som komplement till den 
treåriga överenskommelsen. Användningen av de medel som avsätts inom ramen 
för tilläggsöverenskommelsen ska bidra till genomförande av ytterligare insatser 
för att bland annat stärka vårdkedjan och eftervården för kvinnor efter fö  

 
  



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 25 (32)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§22   Dnr: 20/01603 
 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om en God och nära vård 2021 

 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 22 
att godkänna överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och att 
för SKR:s del, godkänna överenskommelsen God och nära vård 2021, samt  
att i en skrivelse informera regionerna och de regionala samverkans- och 
stödstrukturerna (RSS) om överenskommelsen 

Sammanfattning 
Överenskommelsen består av fyra utvecklingsområden som alla syftar till att 
stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården med inriktning på den nära vården. 
I år omfattas även ambulanssjukvården. Barnhälsovården utgör inte ett eget 
utvecklingsområde, men omfattas av berörda utvecklingsområden. Kommunerna 
har tilldelats mer medel än tidigare. Överenskommelsen 2021 omfattar totalt 6 
778 miljoner kronor. 
 
  



Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 26 (32) 
Sammanträdesdatum 
2021-01-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2021/§23   Dnr: 20/01674 

Överenskommelse om regionernas arbete med krisberedskap 
och civilt försvar 2021 

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

att godkänna förlängning och justering av överenskommelsen mellan Sveriges 
Kommuner och Regioner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) i enlighet med föreliggande förslag. 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioner och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) har en Överenskommelse om regionernas arbete med 
krisberedskap och civilt försvar 2018-2020 (SKL 18/02653), som avser uppgifter 
i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Överenskommelsen 
omfattar för 2021 en statlig ersättning om 34 mnkr för arbetet med krisberedskap 
och 30 mnkr för arbetet med civilt försvar 



Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 27 (32) 
Sammanträdesdatum 
2021-01-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2021/§24  Dnr: 20/01456 

BUI 20 / BAL 20 

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

att godkänna den preliminära överenskommelsen BUI 20 med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet. 
att godkänna den preliminära överenskommelsen BAL 20 med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet och OFRs förbudsområde Allmän kommunal 
verksamhet samt godkänna anslutning av senare tillkommande organisationer. 

Sammanfattning 
BUI 20 gäller från och med 2020-12-01 tills vidare med en ömsesidig 
uppsägningstid av 3 kalendermånader. 
Avtalet gäller inte arbetsgivare anslutna till Sobona som tillämpar Sobonas 
branschavtal. 
BAL 20 gäller från och med 2020-12-01 tills vidare med en ömsesidig 
uppsägningstid av 3 kalendermånader. 
Avtalet gäller inte arbetsgivare anslutna till Sobona som tillämpar Sobonas 
branschavtal. 
. 



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 28 (32)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§25   Dnr: 21/00001 
 
Anmälningar för kännedom 2021-01-29 
 

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

att lägga anmälningar för kännedom, punkterna 1-4, till handlingarna. 
 
 
 
 
  



Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 29 (32) 
Sammanträdesdatum 
2021-01-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2021/§26   Dnr: 19/00187 

Beviljande av ledighet för ledamot i Beredningen för 
primärvård och äldreomsorg samt val av vikarierande ledamot 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 26 
att godkänna ledighet för Victor Harju (S) för sitt uppdrag som ledamot i 
Beredningen för primärvård och äldreomsorg 

att Sara Kukka-Salam (S), Solna kommun, träder in som vikarierande ledamot 
under Victor Harjus ledighet. 

Sammanfattning 
Victor Harju (S), ledamot i Beredningen för primärvård och äldreomsorg, har 
inkommit med en begäran om ledighet från sitt uppdrag. 
Styrelsen fattade beslut den 25 oktober 2019 (dnr 19/01420) gällande 
förtroendevaldas möjlighet att beviljas ledighet från uppdrag under en begränsad 
tid. Förtroendevalda har möjlighet att beviljas ledighet utan ersättning efter 
beslut av styrelsen. 
Begäran om ledighet gäller från och med detta beslut till och med den 30 
september 2021. 



Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 30 (32) 
Sammanträdesdatum 
2021-01-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2021/§27 Dnr: 21/00134 

Hemställan om ändring i förordningen (2020:196) om ändring i 
förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg 
m.m. i sjukpenningsärenden i vissa fall  

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 27 
att godkänna förslaget till hemställan och översända den till regeringskansliet. 

Sammanfattning 
Mot bakgrund av den stora belastningen på hälso- och sjukvården till följd av 
stor smittspridning av det virus som orsakar covid-19 och en ökande arbetsbörda 
förknippad med vaccineringen mot covid-19, hemställer SKR om ändring i 
förordningen (2020:196) om ändring i förordningen (1995:1051) om 
skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall.  
SKR:s begäran om ändring innebär att den försäkrade ska styrka nedsättningen 
av arbetsförmågan på grund av sjukdom senast från och med den 21:e dagen 
efter sjukperiodens första dag genom att lämna in ett läkarintyg till 
Försäkringskassan. Ändringen bör genomföras så skyndsamt som möjligt.  



Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 31 (32) 
Sammanträdesdatum 
2021-01-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2021/§28  Dnr: 21/00004 

VD informerar 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 28 
att notera informationen 

Sammanfattning 
VD Staffan Isling informerar kortfattat om medlemsundersökningen och om 
årsredovisningen som är under arbete. 



   
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 

Protokoll 32 (32)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021/§29    
 
Coronainformation 
 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners beslut 
Styrelsen beslutar i ärende 29 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Emma Spak, Fredrik Lennartsson, Jeanette Hedberg, Greger Bengtsson och 
Annika Wallenskog informerar om dagsaktuella frågor i samband med 
pandemin. 
 



RESERVATION Bilaga 1 

Styrelsen 
2021-01-29 

Reservation från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 

Införandet av en familjevecka påbörjas 
Vi reserverar oss mot beslutet i SKR:s styrelse med hänvisning till eget yrkande 
enligt följande: 

SKR tillstyrker promemorians förslag. 

Sverige har i en internationell jämförelse ett högt arbetskraftsdeltagande bland 
småbarnsföräldrar. Bakgrunden till detta är breda reformer, som till exempel en 
utbyggd förskola och en generös föräldraförsäkring, som stärkt framförallt kvinnors 
arbetskraftsdeltagande och möjligheten att kombinera arbetsliv och familjeliv.  

Familjeveckan är en del i denna tradition som stärker möjligheten för föräldrar i 
allmänhet och kvinnor i synnerhet att arbeta heltid. Trots stora framgångar på 
jämställdhetens område ser vi fortsatt hur kvinnor tar ett större ansvar för hem och 
familj, tar ut majoriteten av all föräldraledighet och i högre utsträckning arbetar deltid. 
Arbetsmarknaden är dessutom delad, där många arbetar inom områden där det inte är 
möjligt att lämna arbetet för ett utvecklingssamtal eller semesterdagar räcker till för 
täcka skollov. Genom familjeveckan ges möjligheten att ta ut en kortare ledighet som 
kan ersätta behovet av nedsatt arbetstid och ger större utrymme för föräldrar också till 
något äldre barn möjlighet att vara lediga tillsammans. 

Sveriges kommuner och regioner ser att reformen får konsekvenser för kommuner och 
regioner som såväl arbetsgivare som utförare av välfärden, men konstaterar samtidigt 
att reformens fördelar väger upp. Promemorians uppskattningarna kring ekonomiska 
konsekvenser behöver dock följas, då de bygger på antaganden om att personal inom 
kommuner och regioner inte behöver ersättas i den omfattning Sveriges kommuner 
och regioner ser behov av. 



SÄRSKILT YTTRANDE Bilaga 2 

Styrelsen SKR 
2021-01-29 

Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 

Hållbar socialtjänst – Eny socialtjänstlag (SOU 2020:47) 
Det finns mycket positivt i förslaget till ny socialtjänstlag inte minst omställning till 
att stärka tidiga och förebyggande insatser. Vi delar dock inte utredningens förslag när 
det gäller äldreomsorgen. 

Utifrån Coronakommissionens rapport diskuteras nu strukturella brister i 
äldreomsorgen kopplade till en långvarig underfinansiering och en alltför 
fragmentiserad äldreomsorg som motverkar en sammanhållen vård och omsorg. 
Behovet av ökad kontinuitet, förutsättningar för teamarbete mellan olika professioner 
med den äldres behov i centrum för ökad kvalitet. Behovet av långsiktigt 
kompetenslyft med satsning på grundutbildning och kontinuerlig 
kompetensutveckling. Behovet av att öka den medicinska kompetensen. 
Nödvändigheten av att heltid skall vara norm och kraftig minskning av osäkra 
anställningar. Nödvändigheten av kraftigt förbättrade arbetsvillkor för att kunna 
behålla och rekrytera personal. 

Utredningen har på grund av direktiven inte ansett sig kunna föreslå att ”skälig 
levnadsnivå” skall ersättas med att tillförsäkra den enskilde ”goda 
levnadsförhållanden” utan istället föreslagit en ersättning med ”skäliga 
levnadsförhållanden”. Vänsterpartiet anser att” Goda levnadsförhållanden” krävs för 
den ambitionshöjning vi vill se när det gäller äldreomsorgen. 

Utredningens inriktning att socialtjänsten skall vara lätt att nå och tillgänglig delar vi. 
Däremot ser vi inte att utredningen förslag stärker de äldres rättigheter eller ger en 
större tydlighet när det gäller omsorgskvalitet. Vi delar många av de synpunkter som 
lyfts fram i det särskilda yttrandet från de fackliga organisationerna, Kommunal, 
Vårdförbundet, akademikerförbundet SSR och Vision. 

Den stora förändringen utredningen öppnar för är att socialtjänstens insatser skall 
kunna ges utan föregående behovsprövning för all äldreomsorg som inte är en plats på 
särskilt boende. 

Det gäller alltså all hemtjänst men också korttidsboenden. Så länge äldreomsorgen är 
underfinansierad ser vi risker för undanträngningseffekter med risk för ökad 
ojämlikhet. Socialtjänstens insatser för äldre skall inte bara vara lättillgänglig, den 
måste också svara upp mot kommuninvånarnas behov och prioritera resurser till de 
som behöver dem bäst. Det krävs för en jämlik och likvärdig äldreomsorg oavsett 
kommun. Den nya ramlagen som är mer generell måste kompletteras med en tydlig 
behovsprincip. 
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Hemtjänsten ges i dag till en bred grupp av äldre med mycket olika omfattning av 
service, vård och omsorgsbehov. Idag bor många med omfattande behov vård-och 
omsorgsbehov hemma med insatser både från kommunens äldreomsorg, hemsjukvård 
och regionernas sjukvårdsinsatser. Behovet av nära samarbete och sammanhållen vård 
är därför stort. En äldreomsorg utan biståndsbedömning riskerar leda till en mer 
uppsplittrad vård där efterfrågan får styra istället för behov. Detta då de äldre 
uppmanas vända sig direkt till utförare som privata hemtjänstföretag i stället för en 
behovsprövning av en biståndsbedömare. En bedömning som skall se till helheten av 
den äldres behov och också kunna vägleda utifrån alla möjligheter till insatser som 
finns. Vi ser också en risk för att det i kommuner med hög andel privata utförare allt 
mer ansvar riskeras att läggas på den enskilda och dennes anhöriga med risk för att 
mindre resursstarka äldre nedprioriteras. Vi anser därför att hemtjänstinsatser och 
plats på korttidsboende skall ges utifrån en individuell biståndsbedömning. 

Vi har också det förtroendet för kommunernas äldreomsorg att det arbetas flexibelt vid 
akuta behov av förändrade insatser, att dessa sätts in och inte stoppas i avvaktan på 
biståndsbedömning.  

Hur korttidsboende är uppbyggt och organiserat ser olika ut. Men ofta är efterfrågan 
större än tillgången på platser. Vi ser här också nödvändigheten av att de med störst 
behov skall kunna prioriteras först. 

Vänsterpartiet 



RESERVATION Bilaga 3 

Styrelsen SKR 
2021-01-29 

Reservation från Vänsterpartiet 

RUT-avdrag för äldre 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande 
enligt följande: 

Vänsterpartiet håller med om SKR:s ställningstagande att det inte ska införas ett RUT-
avdrag för äldre. Till skillnad från i yttrandets positiva skrivning anser vi att RUT-
avdraget i sin helhet bör avskaffas då det bidrar till ökad ojämlikhet och resurserna 
behövs i äldreomsorgen. 

Vad det gäller att införa ett RUT-avdrag för äldre så vore det olämpligt av flera skäl 
vilket även styrks av utredningens egna sammantagna lämplighetsbedömning av ett 
sådant införande. Även pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna och PRO anser att 
de inte ser några egentliga behov av att ha rutavdrag endast för tjänster riktat mot 
äldre. 
Vänsterpartiet anser även att RUT-avdraget som sådant borde avvecklas. Vi ogillar i 
grunden den här konstruktionen med att skattesubventionera hushållsnära tjänster. 
Resultatet av det blir en ojämn fördelning av statens resurser där de med lägre 
inkomster subventionerar höginkomsttagare då RUT-avdraget utnyttjas främst av 
personer i de högre inkomstskikten. I praktiken innebär det att låg- och 
medelinkomsttagare subventionerar höginkomsttagares städhjälp. Det är ett slöseri 
med skattebetalarnas pengar samt bidrar till att öka ojämlikheten. Vi ser hellre att 
dessa ekonomiska resurser läggs på att vidareutveckla äldreomsorgen vars ökade 
behov ännu mer har tydliggjorts under rådande pandemi. 



RESERVATION Bilaga 4 
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Reservation från Sverigedemokraterna 

Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget 
yrkande enligt följande: 

Sverigedemokraterna är av uppfattningen av elmarknaden i högre grad måste präglas 
av just en marknad. Ett första steg i den riktningen är att avveckla befintliga 
skattelättnader och skattesubventioner. Att i det läget ytterligare fördjupa befintliga 
skattesubventioner vore kontraproduktivt och bidrar inte till något av Sveriges mål för 
energipolitiken. Vi anser därför att förslaget är negativt för regioner och kommuner. 

Med anledning av detta anser vi att det tydligt bör framgå av yttrandet att SKR avvisar 
förslaget. 

Sverigedemokraterna yrkar 

att texten ”[...] (SKR) ställer sig tveksamt till förslaget i promemorian" i yttrandet 
ändras till "[...] (SKR) avvisar förslaget i promemorian" i enlighet med hur det är 
sammanfattat i memorial. 
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Särskilt yttrande från Socialdemokraterna 

Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag 

Vi instämmer i Förhandlingsdelegationens förslag till yttrande. 

Vi ser de problem som ett karensavdrag innebär, som förstärkts i relation till 
pandemin och rekommendationerna om att stanna hemma vid minsta symptom, och 
delar intentionerna med promemorians förslag. Däremot delar vi inte promemorians 
förslag på lösning. 

Karensavdraget är ett ansvar för lagstiftaren och inte något som ska lösas genom 
kollektivavtal. Det riskerar ett lapptäcke av olika lösningar och skapar en otydlighet 
för såväl arbetsgivare och arbetstagare som för arbetsmarknaden i stort kring vilka 
regler som gäller för vem och när. 



SÄRSKILT YTTRANDE Bilaga 6 
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Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 

Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag 

Vänsterpartiet delar SKRs uppfattning om att avskaffande och undantag i 
karensavdrag är en fråga som ska hanteras och finansieras av staten. Vänsterpartiet ser 
också att karensavdraget bör avskaffas och att sjuklön ska utgå från första dagen. 
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