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Till
Kommunstyrelsen

Stockholms stads EU-policy – Revidering 2021
Stadsledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande:
1. Stockholms stads EU-policy, bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas och ersätter
stadens nuvarande EU-policy (dnr 171-1890/2015).
2. Arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden,
fastighetsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden, miljöoch hälsoskyddsnämnden, socialnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden,
utbildningsnämnden och äldrenämnden får i uppdrag att
med utgångspunkt i Stockholms stads EU-policy och i nära
samverkan med kommunstyrelsen utarbeta och anta egna
riktlinjer för sitt EU-policyarbete.
3. Stockholms Stadshus AB uppmanas att anta Stockholms
stads EU-policy, enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande och ge stadens samtliga bolagsstyrelser i
uppdrag att anta strategin samt i nära samverkan med
Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen utarbeta och
anta egna riktlinjer för sitt EU-policyarbete.
Sammanfattning
EU:s prioriteringar fokuserar på att bygga en klimatneutral, grön,
rättvis och social union som tar till vara på digitaliseringens
möjligheter och utgör en konkurrenskraftig ekonomi i världen.
Stadens verksamhet och utveckling avgörs i stor utsträckning av
beslut som fattas på EU-nivå. Ett aktivt EU-policyarbete är en
förutsättning för att kunna uppnå stadens långsiktiga vision och
tillvarata stockholmarnas intressen. Det är av särskild vikt att
facknämnders och bolagsstyrelser bidrag samordnas så att stadens
inspel är enhetliga och stadsövergripande när flera verksamheter
berörs av EU:s lagstiftning.
Stadshuset
105 35 Stockholm
Växel 08-508 29 000
start.stockholm

Förslag till reviderad EU-policy förtydligar hur den europeiska
lagstiftningsprocessen ser ut, Stockholms stad möjlighet att påverka
denna samt hur staden ska arbeta för att få genomslag för
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identifierade ståndpunkter. I förslaget lyfts tre principer som ska
vägleda stadens EU-arbete:
1. Staden ska verka för att beslut inom EU fattas så nära
medborgarna som möjligt.
2. Staden ska verka för att EU:s politik är väl avvägd och väl
underbyggd.
3. Staden ska verka för ett EU som är hållbart, demokratiskt och
innovativt.
De principer som slås fast i stadens EU-policy ska ligga till grund
för stadens facknämnder och bolagsstyrelsers påverkansarbete på
EU-nivå och vid utarbetande av stadens inställning i enskilda EUärenden. Stadsledningskontoret föreslår att de facknämnder och
bolagsstyrelser som i en hög grad påverkas av EU-policyfrågor ges i
uppdrag att utifrån EU-policyn utarbeta och anta riktlinjer för sitt
eget EU-policyarbete.
Stadsledningskontoret anser att det är av särskild vikt att
Stockholms stads EU-policy revideras till ett långsiktigt hållbart
styrdokument.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog april 2013 Policy om EU-politik med
påverkan på Stockholm och stockholmarna – positionspapper om
EU, staden och stockholmarna (dnr 024-2011/2011). Denna
reviderades 2016 då Stockholms stads EU-policy (dnr 1711890/2015) antogs. Policyn är utformad för att komplettera stadens
övergripande mål och inriktning för det internationella arbetet vilka
redogörs i den internationella strategin (dnr 171-482/2016).
Kommunfullmäktige gav i samband med antagandet av policyn
berörda nämnder i uppdrag att utarbeta verksamhetsspecifika
riktlinjer i vilka de fastslår den övergripande linjen de kommer att
driva i EU-policyfrågor. Stockholms Stadshus AB uppmanades
samtidigt att ge berörda bolagsstyrelser ett likalydande uppdrag.
Ärendets beredning
Revideringen av Stockholms stads EU-policy har initierats av
stadsledningskontoret och har beretts av kommunikations- och
omvärldsavdelningen i samråd med Stockholms Stadshus AB.
Ärendet
För att nå framgång i policyarbetet fastställer denna EU-policy tre
vägledande principer för stadens EU-policyarbete samt riktlinjer för
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hur staden ska arbeta för att få genomslag för identifierade
ståndpunkter.
Stockholms stads tre vägledande principer:
1. Staden ska verka för att beslut inom EU fattas så nära
medborgarna som möjligt.
o

EU bör fokusera sina insatser på de områden där unionspolitik
har ett mycket tydligt mervärde jämfört med kommunala eller
nationella beslut.

2. Staden ska verka för att EU:s politik är väl avvägd och väl
underbyggd.
o

o
o

EU:s politik bör bygga på omfattande
konsekvensbedömningar och samråd som belyser förslagens
påverkan på EU:s storstäder.
EU bör säkerställa att lagstiftningen är väl samordnat och att
eventuella korskopplingar tydliggörs.
EU bör lagstifta endast om det är absolut nödvändigt för att
uppnå de eftersträvade målen. Frivilliga initiativ bör alltid
föredras framför nya EU-lagar. Om EU lagstiftar bör direktiv
som huvudregel föredras framför förordningar.

3. Staden ska verka för ett EU som är hållbart, demokratiskt och
innovativt.
EU bör satsa på forskning och innovation.
EU bör arbeta för en välfungerande inre marknad.
EU bör genomgående beakta storstädernas potential att driva
en hållbar utveckling.
o EU bör ha hög ambitionsnivå inom miljö- och klimatpolitiken
som ligger väl i linje med Parisavtalets 1,5 graders mål.
o EU bör främja jämställdhet och de mänskliga rättigheterna,
samt motverka alla former av diskriminering.
o
o
o

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag
Stadsledningskontorets förslag till revideringen av Stockholms stads
EU-policy (dnr 171-1890/2015) grundas i att denna ska förbli ett
långsiktigt hållbart styrdokument. De principer som föreslås
kvarstår ifrån EU-policyn 2016 (dnr 171-1890/2015), dock med
mindre justeringar. Vidare förtydligas utformningen av EU:s
policyprocesser samt Stockholms stad möjligheter att påverka
dessa. Även redaktionella förändringar har genomförts.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att Stockholms stads EU-policy, bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas och att den ersätter
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Stockholms stad EU-policy från 2016 (dnr 171-1890/2015).
Stadsledningskontoret föreslår vidare att facknämnder och
bolagsstyrelser som i större utsträckning berörs av EU:s lagstiftning
och övriga policyprocesser, nämligen arbetsmarknadsnämnden,
exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden,
kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden och
äldrenämnden får i uppdrag att med utgångspunkt i Stockholms
stads EU-policy och i nära samverkan med kommunstyrelsen
utarbeta och anta egna riktlinjer för sitt EU-policyarbete.
Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge AB Familjebostäder,
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Skolfastigheter i Stockholm
AB, Stockholm Business Region AB, Stockholm Vatten och avfall
AB, Stockholms Hamn AB, AB Stockholmshem, AB Stokab, AB
Svenska Bostäder och andra berörda bolagsstyrelser i uppdrag att
med utgångspunkt i Stockholms stads EU-policy och i nära
samverkan med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen
utarbeta och anta egna riktlinjer för EU-policyarbetet.
Stadsledningskontoret och koncernledningen för Stockholms
Stadshus AB kommer att ge berörda fack nämnder och
bolagsstyrelser stöd i framtagandet av riktlinjerna.
Stadsdelsnämnderna samt de facknämnder och bolagsstyrelser vars
verksamhet inte lika direkt påverkas av EU-beslut föreslås alltså
inte omfattas av uppdraget om att ta fram egna riktlinjer.
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