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Yttrande över remiss av Stockholms stads EUpolicy – Revidering 2021
Remiss från kommunstyrelsen KS 2021/216
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över
remissen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Stockholms stads EUpolicy – Revidering 2021 till arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Förslaget till reviderad EU-policy förtydligar hur den europeiska
lagstiftningsprocessen ser ut, Stockholms stads möjlighet att
påverka denna samt hur staden ska arbeta för att få genomslag för
identifierade ståndpunkter.
Arbetsmarknadsförvaltningen är generellt positiv till förslaget till
reviderad EU-policy. Policyn är välskriven, tydlig och enkel att
läsa. Det är positivt att den reviderade policyn förtydligar hur den
europeiska lagstiftningsprocessen ser ut samt stadens möjlighet att
påverka denna samt hur staden ska arbeta för att få genomslag för
identifierade ståndpunkter. Generellt vill förvaltningen poängtera att
det är positivt att fackförvaltningarna involveras mer i stadens i EUarbete.
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Arbetsmarknadsförvaltningen önskar en ökad tydlighet i hur
stadsledningskontoret bevakar förvaltningarnas respektive
verksamhetsområden och hur den informationen förs över till
förvaltningarna. Arbetsmarknadsförvaltningen är positiv till att
nämnden uppdras att anta egna riktlinjer för sitt EU-policyarbete.
Detta går hand i hand med förvaltningens arbete och stärker det
interna EU-policyarbetet.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås hänvisa till förvaltningens
tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.
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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 för 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
Ärendet har beretts inom utvecklings- och utredningsstaben vid
arbetsmarknadsförvaltningen.
Ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått förslag
till reviderad EU-policy för yttrande senast den 31 augusti 2021.
För att nå framgång i policyarbetet fastställer EU-policyn tre vägledande principer för stadens EU-policyarbete samt riktlinjer för 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.
 EU bör fokusera sina insatser på de områden där unionspolitik har ett mycket tydligt mervärde jämfört med
kommunala eller nationella beslut.
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2. Staden ska verka för att EU:s politik är väl avvägd och väl
underbyggd.
 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 samordnad
och att eventuella korskopplingar tydliggörs.
 EU bör lagstifta endast om det är absolut nödvändigt för
att uppnå de eftersträvade målen. Frivilliga initiativ bör
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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.
 EU bör ha hög ambitionsnivå inom miljö- och klimatpolitiken som ligger väl i linje med Parisavtalets 1,5
graders mål.
 EU bör främja jämställdhet och de mänskliga rättigheterna, samt motverka alla former av diskriminering.
I den uppdaterade policyn föreslås 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.
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Stadsledningskontoret och koncernledningen för Stockholms
Stadshus AB kommer att ge berörda facknämnder 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.
Nämnders och bolagsstyrelsers riktlinjer för EU-policyarbetet skall
innehålla följande:
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En beskrivning av hur EU-policyfrågor påverkar nämndens/bolagsstyrelsens verksamhet.
En beskrivning av hur de principer som fastställs i denna
EU-policy ska tillämpas inom nämndens/bolagsstyrelsens
verksamhetsområde. Nämnden/bolagsstyrelsen kan även,
inom de ramar som fastställs i EU-policyn, utveckla egna
principer inom sina ansvarsområden. En strategi för hur
nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta för att genomföra
riktlinjerna för sitt EU-policyarbete inklusive en beskrivning
av hur nämnden/bolaget skall bevaka EU:s processer för att
säkerställa att relevanta frågor fångas upp.

Arbetsmarknadsförvaltningens synpunkter och förslag
Arbetsmarknadsförvaltningen är generellt positiv till förslaget till
reviderad EU-policy. Policyn är välskriven, tydlig och enkel att
läsa. Det är positivt att den reviderade policyn förtydligar hur den
europeiska lagstiftningsprocessen ser ut samt stadens möjlighet att
påverka denna samt hur staden ska arbeta för att få genomslag för
identifierade ståndpunkter.
Generellt vill förvaltningen poängtera att det är både positivt och
önskvärt att fackförvaltningarna involveras tydligt i stadens i EUarbete. Stadsledningskontoret bör leda det internationella arbetet i
samarbete med fackförvaltningarna. För att kunna arbeta enligt
subsidiaritetsprincipen bör ett effektivt påverkansarbete finnas
etablerat mellan staden och nationell nivå som kan föra stadens
talan på EU-nivå. Det är önskvärt att förvaltningarna har
möjligheter att få med sina synpunkter i det påverkansarbete som
genomförs.
Arbetsmarknadsförvaltningen önskar en ökad tydlighet i hur
stadsledningskontoret övergripande bevakar förvaltningarnas
respektive verksamhetsområden och hur den informationen förs
över till förvaltningarna. I det sammanhanget ser förvaltningen helst
att påverkansarbetet leds och samordnas av stadsledningskontoret.
Det finns även ett behov av att stadsledningskontoret bedriver
internationell spridning av bästa praxis inom alla
verksamhetsområden på ett aktivt sätt.
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Arbetsmarknadsförvaltningen är positiv till att nämnden uppdras att
anta egna riktlinjer för sitt EU-policyarbete. Detta går hand i hand
med förvaltningens arbete och stärker det interna EU-policyarbetet.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås hänvisa till förvaltningens
tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.
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________________________

Karina Uddén
arbetsmarknadsdirektör

Karin Eriksson-Bech
utvecklingschef

Bilaga
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