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Datum:
2019-10-16

Kommunledningskontoret

Diarienummer:
KSN-2019-0135

Kommunstyrelsen

Handläggare:
Niska Lars

Delegationsbeslut och anmälningsärenden
perioden 12 september – 14 oktober
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden och
delegationsbeslut perioden 12 september – 14 oktober 2019 till protokollet.
Sammanfattning
I ärendet föreligger förteckning (bilaga) över anmälda delegationsbeslut till
kommunstyrelsen perioden 12 september till och med 14 oktober 2019.
Anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 12 september till och med 14 oktober
2019:
1.
2.
3.
4.

Yttrande över remiss om intäktsrekommendation R2
Svar på SIS remiss 18881 Samordningsgrupp för tillgänglighet
Särskild partiaktivitet Vänsterpartiet 2019-09-18, KSN-2019-0376
Svar på remisser från Läkemedelsverket gällande förslag till
föreskriftsändringar och förslag till nya föreskrifter

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

Ola Hägglund
Ekonomidirektör

Uppsala
kommun
Kommunledningskontoret
Remissvar R2
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Datum:
2019-10-07

Diarienummer:
KSN-2019-02990

Rådet för kommunal redovisning! RKR
118 82 Stockholm

Handläggare:
Thomas Backlund, redovisningschef

Intäktsrekommendation R2
Kommunal infrastruktur som vägar, tunnlar, parker mm är oftast en förutsättning för
att andra fastigheter ska kunna brukas i avsett syfte. I normalfallet torde därmed varje
fastighetsägare som betalat för kommunal infrastruktur eller förvärvat fastighet där
kommunal infrastruktur är en förutsättning för att bruka fastigheten uppfatta att
kommunen har en förpliktelse att upprätthålla denna i brukbart skick.
När kommunen uppför infrastruktur sker det i form av investeringar. Färdiga
investeringar blir anläggningstillgångar som skrivs av under en förväntad nyttjandetid.
Avskrivningen är ofta betydande. Att matcha eventuella intäkter mot avskrivning
uppfattas därför som logiskt av oss, men även positivt utifrån behovet att ge
allmänheten en så begriplig och rättvisande bild som möjligt av den kommunala
ekonomin. Stora resultatvariationer mellan enskilda år riskerar att förstärkas av RKRs
förslag vilket gör redovisningen mindre lätt att begripa för allmänheten.
En annan icke obetydlig risk är att enskilda kommuner riskerar fatta för lättvindiga
investeringsbeslut. Rekommendationen medger i många (normal)fall en kortsiktigt
positiv resultateffekt medan avskrivningen uppstår först senare och fortsätter under
mycket långtid. Detta kan leda till försämrad ekonomistyrning då kopplingen mellan
beslut och konsekvens minskar, något som kan missbrukas både omedvetet och
medvetet. Att dessutom göra skillnad på hantering av offentlig och privat finansiering,
som RKR gjort, förefaller ologiskt för oss.
Som konsekvens av resonemanget förordar Uppsala kommun att ersättning som via
avtal knutits till ett åtagande att äga och förvalta kommunal infrastruktur, ska matchas
mot avskrivning av densamma i likhet med vad som medgavs i tidigare tolkning av
RKRs intäktsrekommendation.

Kommunstyrelsen
Lvi,AY
Erik Petting
Ordförande

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kom mun led ningskontoret@u ppsa la.se
www.uppsala.se

Lars Niska
Sekreterare

g

Uppsala
kommun

Kommunstyrelsen
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Datum:
2019-10-08

Delegationsbeslut

Diarienummer:
KSN-2019-02990

Yttrande över remiss om
intäktsrekommendation R2
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna bifogat yttrande över remiss om intäktsrekommendation R2 till Rådet för
kommunal redovisning.

Ärendet
Rådet för kommunal redovisning har skickat en remiss om intäktsrekommendation R2
med kort svarstid.
På grund av den korta svarstiden lämnar Uppsala kommun bifogat yttrande, daterat 7
oktober 2019, via ordförandens delegerade beslutanderätt i brådskande ärenden,
enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 6.1.1.
Beslutsunderlag
Yttrande daterat 7 oktober 2019

Kommunstyrelsen

gi
Erik Pelling (S)
Ordförande

Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kom mun led ni ngskontoret@uppsa la.se
www.uppsala.se

SVARSBLANKETT

SIS-remiss 18881
1(1)

SIS Swedish Standards Institute
Remissvar
Alexandra Antoni
Box 45443
104 31 STOCKHOLM

e-post: ulla.hihldor@sis.se

SIS/TK 536, Samordningsgrupp för tillgänglighet
Svar på
SIS-remiss 18881
avseende

ISO/DIS 21902

Senaste
svarsdatum

2019-09-26

Uppgifter om svarslämnaren
Företag/Organisation/Myndighet

Enskild person

Företag/Organisation/Myndighet

Destination Uppsala AB

Handläggare (namn, telefon)

Rafael Myncke, 0187272219

Datum

2019-09-20

Remissvar

Avstår
Tillstyrker utan kommentarer
Tillstyrker med kommentarer
Avstyrker med motivering
Har erfarenhet inom det område förslaget täcker
Har tillämpat förslaget
Ej berörd
Kommentarer till föreslagen svensk titel

Svenska institutet för standarder

Postadress: Box 45443, 104 31 STOCKHOLM
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01
Postal address: Box 45443, 104 31 STOCKHOLM, Sweden
Phone: +46 8 555 520 00 Telefax: +46 8 555 520 01

Svenska institutet för standarder är medlem i ISO och CEN
Besöksadress: Solnavägen 1 E/Torsplan, 113 65 STOCKHOLM
E-post: info@sis.se
Office address: Solnavägen 1 E/Torsplan, 113 65 STOCKHOLM
E-mail: info@sis.se

Organisationsnr: 8024100151
V.A.T. No. SE802410015101
www.sis.se

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Myncke Rafael
den 20 september 2019 15:58
ulla.hihldor@sis.se
Skott Charlotte; Vestin Lotta
SV: SIS-Remiss 18881 Samordningsgrupp för tillgänglighet
Svarsblankett_Remiss18881_ISO-DIS21902.doc

Hej Ulla,
Remiss: ISO/DIS 21902 - Tourism and related services -- Accessible tourism for all -- Requirements
and recommendations
Remissvar: tillstyrker utan kommentar.
Destination Uppsala AB vill ta tillfället i akt att formulera följande övergripande reflektioner:
-

-

Uppsala kommun välkomnar extra uppmärksamhet inom besöksnäringen på behov av
funktionshindrade, äldre, mm (’ Accessible tourism for all’). Den internationella standarden
som tas fram kommer att bidra till syftet.
Uppsala kommun välkomnar att en international standard jobbas fram med konkreta
rekommendationer, såväl mer generellt som för specifika delbranscher av besöksnäringen
Uppsala kommun bekräftar att ’principle of reasonable adjustment’ former en bra
utgångspunkt för bedömning i konkreta fall

Med vänlig hälsning,
Rafael

RAFAEL MYNCKE
Näringslivsstrateg
Avdelningen näringsliv och destination
Uppsala kommun
-------------------------------------------------------------

Postadress: Uppsala kommun
Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala Sverige
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: +46 (0)18 – 727 22 19
E-post: rafael.myncke@uppsala.se

Från: Ulla Hihldor (SIS) <Ulla.Hihldor@sis.se>
Skickat: den 30 augusti 2019 13:21
Ämne: SIS-Remiss 18881 Samordningsgrupp för tillgänglighet

BästaRemissmottagare,

Genomatt ge synpunkterpå bifogadremissbidrar du till att göraden kommandestandarden
mer accepteradoch därigenommer användbar.
Dina synpunkterkommeratt vägassammanmedsynpunkterfrån övriga remissbesvarare
och
tillsammansutgöradet svenskasvarettill ISO.
Remissenomfattarföljandestandardförslag:
ISO/DIS 21902- Tourismand relatedservices-- Accessibletourismfor all -- Requirements
and recommendations
Utarbetadav: ISO/TC 228/WG 14
Det är ansvarigtekniskkommitté som sammanställerremissvarenoch utifrån dettaavgör
1. om Sverigevill att förslagetska fortsättamot målet att bli internationellstandard(där nästa
stegär FDIS - Slutlig omröstning)
2. vad som i såfall bör åtgärdasinnandettakan göras
3. vad som i annatfall är skälettill att det inte bör bli en standard
Om du vill påverkainnehålleti denkommandestandardenvill vi ha dina förslagpå
förändringarsenast2019-09-26.
Svaretpå remissenoch dina eventuellakommentarerskadu skicka till
mailto:ulla.hihldor@sis.se
Skriv dina kommentarerpå bifogadsvarsblankett.Kommentarernaskaskrivaspå engelskaför
att säkerställaen korrekt användningav fackuttryck.
Ansvarigför remiss18881är denTekniskakommitténSamordningsgruppförtillgänglighet,
SIS/TK 536.
SIS har copyrightpå svenskstandardoch förslag till standardi enlighetmed gällande
internationellaoch europeiskaregelverk.Detta gäller ävenrent nationell svenskstandardoch
förslagtill rent nationell standard.Dukan läsamer om dettai "Upphovsrättoch standarder"
eller i "Överlåtelseav upphovsrätt"underAllmänna villkor på www.sis.se.
Med vänlig hälsning
AlexandraAntoni
Projektledare
SIS, SwedishStandardsInstitute
Box 45443

104 31 STOCKHOLM
Besöksadress: Solnavägen 1E/Torsplan, 113 65 STOCKHOLM
Telefon: 08-55552092
e-post: alexandra.antoni@sis.se
Internet: http://www.sis.se
-----------------------------------.
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Datum:
2019-10-07

Äldreförvaltningen
Remissvartill Läkemedelsverket
Handläggare:
EvaAnderssonMedicinsktansvarigsjuksköterska

Diarienummer:

Läkemedelsverket
registrator@lakemedelsverket.se

Remisserfrån Läkemedelsverket
gällande förslag till föreskriftsändringar
och förslag till nya föreskrifter
dnr 3.1.1 -2019-044392,dnr 3.1.1 -2019-040498

Förslagtill förändringar i Läkemedelsverketsföreskrifter,dnr 3.1.1 -2019-044392
Läkemedelsverket
har tagit fram förslagtill förrändringari läkemedelsverkets
föreskrifter(HSLF-FS
2016:34)om förordnandeav utlämnandeav läkemedeloch
teknisksprit till följd av att lagen(2002:160)
om läkemedelsförmånerharändrats.
Ändringarnai lageninnebärhuvudsakligenatt läkemedelsom inte ingåri
läkemedelsförmånerna
kommeratt kunnabytasut mot läkemedelsom ingåri
läkemedelsförmånerna,
samt att läkemedelsom förskrivsenligt smittskyddslagenska
kunnabytasut mot läkemedelsom har ett fastställtpris.
Föreskriftsförändringarna
innebärförändringarför samtligavårdgivareoch förskrivare
somförskriverrecept.Läkemedelsverket
rekommenderaratt nuvarandemarkeringar
”med förmån” respektive”utan förmån” bör utgå.Istället föreslårLäkemedelsverket
att krav införsi föreskrifternapå vilka uppgiftergällandeläkemedelsförmåneroch
kostnadsfrihetsom förskrivarenskaangevid förskrivning.
Läkemedelverketföreslåratt krav införssominnebäratt förskrivarenskaange:
om patientenär förmånsberättigadpersoneller inte enligt lagenom
läkemedelsförmåner
om förutsättningarnaär uppfylldaeller inte för förmånvid förskrivningav
läkemedelmed förmånsbegränsning
om det förskrivanaläkemedletskalämnasut kostnadsfritttill patientenenligt
smittskyddslagen

Föreskrifter som föreslås upphäva och ersätta Läkemedelsverketsföreskrifter
dnr3.1.1 -2019-040498

Läkemedelsverket
föreslåratt upphävaHSLF-FS2016:34och föreslårnya

Postadress:
Uppsalakommun,äldreförvaltningen,75375Uppsala
Telefon:018-7270000(växel)
E-post:aldreforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se
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föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit till
följd av Läkemedelsverkets regeringsuppdrag att införa elektronisk
förskrivning som huvudregel och införandet av den nationella
läkemedelslistan. Vissa delar av HSLF-FS 2016:34 har förts över oförändrade
till de föreslagna föreskrifterna (HSLF-FS 2019:XX).
Läkemedel och teknisk sprit som förskrivs elektroniskt överförs till nationell
läkemedelslista, NLL. Huvudsyftet med NLL är att på sikt ge en så komplett bild som
möjligt av en patients förskrivna och uthämtade läkemedel för att hälso-och
sjukvården och farmaceuter på öppenvårdsapotek ska kunna göra korrekta
bedömningar. För de förskrivare som inte har tillgång till något elektroniskt
förskrivarstöd kommer det att finnas möjlighet att använda sig av tjänster som i form
av webbgränssnitt och applikationer för smarta telefoner.
Då elektronisk förskrivning blir huvudregel kommer förskrivning på receptblankett
endast att vara tillåten i undantagsfall, vid teknisk störning, recept som är avsedda att
hämtas ut i annat EES-land och för patienter med särskilda skyddsbehov. Den nya
receptblanketten för förskrivning av läkemedel kommer att vara försedd med ett antal
säkerhetsdetaljer samt att bara ha utrymme för att förskriva ett läkemedel per
blankett.

Äldreförvaltningen och Omsorgsförvaltningen, Uppsala kommun har tagit del av
Läkemedelsverkets föreskriftsförslag och har inga övriga synpunkter att tillägga.

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Andersson Eva (MAS)
den 7 oktober 2019 13:22
registrator@lakemedelsverket.se
Vestin Lotta
Svar på remisser från Läkemedelsverket
Remiss Läkemedelsverket.docx

Hej!
Översänder svar på remisser från Läkemedelsverket gällande förslag till föreskriftsändringar och
förslag till nya föreskrifter
dnr 3.1.1 -2019-044392, dnr 3.1.1 -2019-040498.

Med vänlig hälsning
Eva Andersson
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska,MAS
______________________________________________________
Uppsala kommun
Äldreförvaltningen
Postadress: Uppsala kommun
753 75 Uppsala
Telefon: 018-7270261
E-post: eva.1.andersson@uppsala.se

Följebrev
Datum: 2019-09-09

Dnr:
3.1.1-2019-040498
3.1.1-2019-044392

Remisser av förslag till föreskriftsändringar och förslag till nya
föreskrifter
Läkemedelsverket översänder härmed två remisser. Den ena remissen (dnr 3.1.12019-044392) avser förslag till förändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLFFS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
(”receptföreskrifterna”) till följd av att lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m. har ändrats. Dessa föreskriftsändringar föreslås träda i kraft den 2 juni 2020.
Den andra remissen (dnr 3.1.1-2019-040498) avser bl.a. föreskrifter som föreslås
upphäva och ersätta Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om
förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Dessa föreskrifter
föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.
Det regelverk som föreslås i de två remisserna kommer bl.a. att påverka hur recept
får förskrivas och vilka uppgifter som förskrivaren ska ange på receptet. Regelverket
beskrivs utförligt i det bifogade materialet i respektive remiss. Remisserna innehåller
föreskriftsförslag, konsekvensutredning och dokument där de föreslagna
föreskrifterna och föreskriftsändringarna kommenteras samt sändlista, och skickas
enbart per e-post.
Eftersom delar av de föreslagna föreskrifterna och föreskiftsändringarna kommer att
få påverkan på förskrivares dagliga arbete, exempelvis sjuksköterskor som skriver ut
läkemedel på recept, och då det rör sig om ett omfattande remissunderlag önskar
Läkemedelsverket med detta brev lyfta fram de områden som i särskild grad kommer
att påverka förskrivare.
1. Elektronisk förskrivning föreslås bli huvudregel, och det kommer enbart att vara
tillåtet att förskriva på pappersblankett i vissa uttryckligen angivna undantagsfall.
Detta innebär att samtliga förskrivare kommer att behöva ha tillgång till något sätt
att förskriva läkemedel och teknisk sprit på elektronisk väg. Se särskilt avsnitt
1.1.2 och 1.1.3 i konsekvensutredningen samt 4 kap. 1 § i de föreslagna
föreskrifterna.
2. Det kommer enbart att finnas en sorts pappersblankett för förskrivning av
läkemedel och teknisk sprit till människa. Denna blankett ska användas både vid
förskrivning av särskilda läkemedel och övriga läkemedel. Det kommer enbart att
finnas utrymme att förskriva ett läkemedel per blankett. Blanketten har även i
övrigt fått en något ändrad utformning. Se vidare avsnitt 1.1.7 i
konsekvensutredningen samt 4 kap. 4 § och bilaga 5 till de föreslagna
föreskrifterna.
3. Det kommer i föreskrifterna finnas en form av ”kravkatalog”, där de uppgifter som
ska, och i vissa fall kan, uppges vid en förskrivning uttryckligen anges. Se vidare
Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN
Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala
Telefon/Phone: +46 (0) 18 17 46 00 Fax: +46 (0) 18 54 85 66
Internet: www.lakemedelsverket.se E-mail: registrator@lakemedelsverket.se
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avsnitt 1.1.5 och 1.1.6 i konsekvensutredningen samt 5 kap. 2-4 §§ i de föreslagna
föreskrifterna.
4. Till följd av ändringar i lagen om läkemedelsförmåner m.m. föreslås förändringar
och förtydliganden avseende vilka uppgifter förskrivare ska ange kopplat bl.a. till
patientens rätt till läkemedelsförmåner. Se vidare avsnitt 1.1.5 i
konsekvensutredningen samt 5 kap. 2 § punkterna 2, 5 och 6 i de föreslagna
föreskrifterna. Se även konsekvensutredning med diarienummer 3.1.1-2019044392.
5. Möjligheten att överföra recept till människa via telefax avskaffas. Se vidare
avsnitt 1.1.9 i konsekvensutredningen.
6. Telefonrecept kommer att ha en maximal giltighetstid på två veckor, istället för
nuvarande en månad. Se vidare 5 kap. 12 § tredje stycket i de föreslagna
föreskrifterna.
Utöver detta föreslås även andra förändringar som kan komma att påverka
förskrivare, varför det är viktigt att ni tar del av samtliga dokument.
Synpunkter på Läkemedelsverkets föreskriftsförslag ska vara Läkemedelsverket
tillhanda, gärna per e-post till registrator@lakemedelsverket.se, senast den 9 oktober
2019. Vänligen ange Läkemedelsverkets diarienummer (3.1.1-2019-040498 samt
3.1.1-2019-044392) i svaret.
Vid frågor gällande remissen, vänligen kontakta någon av de kontaktpersoner som
anges under avsnitt 14 i konsekvensutredningen.

På Läkemedelsverkets vägnar,

Frida Nylén
verksjurist

2 (2)

