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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat Stockholms stads EU-policy –
Revidering 2021 (KS 2021/216) till fastighetsnämnden. Nämnden
ombeds yttra sig före 2021-08-31.
Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till reviderad EUpolicy som förtydligar hur den europeiska lagstiftningsprocessen ser
ut, stadens möjlighet att påverka denna samt hur staden ska arbeta
för att få genomslag för identifierade ståndpunkter. De principer
som slås fast i policyn ska ligga till grund för stadens facknämnders
och bolagsstyrelsers påverkansarbete på EU-nivå och vid
utarbetande av stadens inställning i enskilda EU-ärenden.
I enlighet med stadsledningskontorets förslag kommer kontoret
utarbeta och revidera sina riktlinjer för det egna EU-policyarbetet.
Bakgrund
I april 2013 antog kommunfullmäktige 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.
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Policyn är utformad för att komplettera stadens övergripande mål
och inriktning för det internationella arbetet, redovisade i
Internationell strategi för Stockholms stad (dnr 171-482/2016). I
samband med antagandet av policyn gavs berörda nämnder och
bolagsstyrelser i uppdrag att utarbeta verksamhetsspecifika riktlinjer
i vilka de fastslår den övergripande linjen de kommer att driva i EUpolicyfrågor.
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Ärendet
Med vissa förtydliganden och justeringar utgår den reviderade EUpolicyn i mångt och mycket från den för staden tidigare antagna
policyn. Tre vägledande principer lyfts fram för stadens framtida
arbete inom området:
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.
Stadsledningskontoret föreslår att principerna 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 EU-ärenden. De facknämnder och
bolagsstyrelser som i en hög grad påverkas av EU-policyfrågor
föreslås också ges i uppdrag att utifrån EU-policyn utarbeta och
anta riktlinjer för det egna EU-policyarbetet.
Synpunkter och förslag
Kontoret anser att de tre vägledande principerna som lyfts fram är
bra och instämmer i att subsidiaritetsprincipen ska råda i så stor
utsträckning som möjligt. EU:s arbete ska fokusera på de frågor där
gemensamma, nationsöverskridande mål ger störst nytta och
vinning, såsom exempelvis inom klimat-, transport- och
energifrågor.
Kontoret har sedan tidigare tagit fram vägledande principer för
fastighetsnämndens EU-arbete (FSK 2017/429). Med stöd från
stadsledningskontoret avser kontoret revidera dessa för att de bättre
ska överensstämma med den aktuella revidering av EU-policyn när
denna blir antagen.
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