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Stockholms stads EU-policy – Revidering 2021, KS 2021/216
Sammanfattning
Stadens verksamhet och utveckling avgörs i stor utsträckning av beslut som fattas på
EU-nivå. Ett aktivt EU-policyarbete är därmed en viktig förutsättning för att kunna
uppnå stadens långsiktiga vision och tillvarata stockholmarnas intressen. För att nå
framgång i policyarbetet har stadens övergripande inställning till det europeiska
samarbetet klargjorts i en EU-policy. EU-policyn för Stockholms stad är
stadsövergripande och de principer som slås fast ska således ligga till grund för stadens
nämnder och bolagsstyrelser i allt påverkansarbete på EU-nivå och vid utarbetande av
stadens inställning i enskilda EU-ärenden.
Koncernledningen anser att det är av vikt att staden har ett strukturerat och målmedvetet
arbete när det gäller påverkan och bevakning av beslut på EU-nivå. I policyn konstateras
att ”stadens verksamhet och utveckling avgörs i stor utsträckning av beslut som fattas på
EU-nivå. Ett aktivt EU-policyarbete är därmed en viktig förutsättning för att kunna
uppnå stadens långsiktiga vision och tillvarata stockholmarnas intressen”. Detta gäller
även i stor utsträckning stadens bolag, avseende allt från den inre marknadens funktion,
människors möjlighet att röra sig fritt inom unionen och olika EU-regelverk som
påverkar verksamheterna, direkt och indirekt.
Koncernledningen anser att det är bra att den reviderade policyn trycker på vikten av
samverkan inom staden i syfte att skapa ett större genomslag för stadens ståndpunkter.
Det är också bra att det i policyn görs tydligt att respektive nämnd eller bolag själva
ansvarar för ställningstaganden i verksamhetsspecifika EU-frågor. Däremot anser inte
koncernledningen att det ska vara obligatoriskt för bolagsstyrelser att anta
bolagsspecifika riktlinjer för EU-arbetet i de fall det finns liten eller ingen direkt
relevans för bolaget.
Ärendet
Stadens verksamhet och utveckling avgörs i stor utsträckning av beslut som fattas på
EU-nivå. Ett aktivt EU-policyarbete är därmed en viktig förutsättning för att kunna
uppnå stadens långsiktiga vision och tillvarata stockholmarnas intressen. För att nå
framgång i policyarbetet har stadens övergripande inställning till det europeiska
samarbetet klargjorts i en EU-policy. EU-policyn för Stockholms stad är
stadsövergripande och de principer som slås fast ska således ligga till grund för stadens
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nämnder och bolagsstyrelser i allt påverkansarbete på EU-nivå och vid utarbetande av
stadens inställning i enskilda EU-ärenden.
Tre principer ska vägleda stadens EU-policyarbete:
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 socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart, samt
demokratiskt och innovativt EU.
Kommunstyrelsen har remitterat Stockholms stads EU-policy – Revidering 2021, KS
2021/216 till bl. a. Stockholms Stadshus AB, som i sin tur remitterat vidare till
dotterbolagen AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem,
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB,
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, S:t
Erik Markutveckling AB, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB,
Stockholm Vatten och Avfall AB, AB Stokab, Stockholms Stadsteater AB, Stockholm
Business Region AB, S:t Erik Försäkrings AB och S:t Erik Livförsäkring AB och
Stockholmsmässan AB. Familjebostäder, Stockholm Vatten och Avfall, S:t Erik
Markutveckling, Kulturhuset Stadsteatern AB, Bostadsförmedlingen AB,S:t Erik
Försäkrings AB, S:t Erik Livförsäkring AB och Stockholmsmässan AB har inte
inkommit med svar. Nedan följer en redovisning av bolagens remissvar i huvudsak.
Remissvaren i sin helhet återfinns i bilagorna.
Underremiss
Svenska Bostäders remissvar har i huvudsak följande lydelse (bilaga 2):
Vi ställer oss bakom Stockholms stads EU-policy och har inget att erinra.
Stockholmshems remissvar har i huvudsak följande lydelse (bilaga 8):
Bolaget har ingenting att erinra mot förslaget till EU-policy. Bolaget har deltagit genom
samverkan inom staden i EU-arbetet. Samverkan har i första hand skett med
internationella enheten på SLK och i samverkan med övriga bostadsbolag. Bolaget har
deltagit i det viktiga utvecklingsarbetet Grow Smarter, men har idag inga större
åtaganden eller projekt med EU-inriktning.
Micasa Fastigheters remissvar har i huvudsak följande lydelse (bilaga 5):
Stadens verksamhet och utveckling avgörs i stor utsträckning av beslut som fattas på
EU-nivå. Micasa Fastigheter välkomnar därför kommande EU-policy, dess principer och
anser att den stärkning av EU-policyarbetet som planeras bidrar till att skapa framdrift
att bidrar till stadens långsiktiga vision som tillvaratar bolagets och stockholmarnas
intressen.
SISABs remissvar har i huvudsak följande lydelse (bilaga 3):
SISAB välkomnar förslaget till policy och särskilt att staden ska arbeta aktivt med
projektsamverkan med stöd av EU:s fonder och program. Att internt inom staden gå ihop
för att söka extern finansiering har visat sig vara lyckat och bolaget välkomnar ökat
fokus på sådan projektsamverkan. SISAB tror även att policyn skulle kunna vara än mer
tydlig kring att bolag och förvaltningar ska utgå ifrån invånarna/stockholmarna i stadens
gemensamma arbete.
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Stockholms Hamn AB:s remissvar har i huvudsak följande lydelse (bilaga 6):
Omvärlden förändras snabbt och som hamn ställs bolaget inför nya utmaningar och
förutsättningar i stort sett varje dag. Bolaget är en av de hamnar i Europa som genomgår
stora förändringar och utvecklar bland annat modern hamninfrastruktur. För att motsvara
krav och förväntningar från kunder och intressenter gäller det att vara snabb och hitta
nya sätt att arbeta. Som en konsekvens av detta ser bolaget att de europeiska hamnarna
har en allt viktigare roll att spela. Det är därmed positivt att innovationsfrågorna lyfts
upp tydligare i denna reviderade version av stadens EU-policy.
Bolaget noterar att POLIS-nätverket som staden gått med i sedan den senaste versionen
av policyn, har inkluderats. Bolaget vill ta detta tillfälle att lyfta POLIS som ett
värdefullt nätverk och forum för ett aktivt påverkansarbete samt för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte.
Bolaget anser att tilläggen i EU-policyn som öppnar upp för bolag och förvaltningar att
få en större inblick och påverkan gällande EU-policy är bra.
Stokabs remissvar har i huvudsak följande lydelse (bilaga 1):
Stokab instämmer även fortsättningsvis med de tre huvudprinciper som föreslås vara
vägledande för stadens EU-arbete. Bolaget välkomnar därför särskilt förtydligandet i den
föreslagna revideringen av EU-policyn att ”De nationella och lokala förutsättningarna
skiljer sig avsevärd inom EU och en åtgärd som kan ge en positiv effekt i ett
medlemsland kan vara kontraproduktiv och kostnadsdrivande i ett annat.” Då stora delar
av det regulatoriska regelverk under vilket Stokab verkar härstammar från EUförordningar och EU-direktiv är det av stor vikt att det även fortsättningsvis skapas
förutsättningar för att anpassa EU-lagstiftningen till svenska lokala förhållanden.
Stockholm Parkerings remissvar har i huvudsak följande lydelse (bilaga 4):
Stockholm Parkering anser i enlighet med stadens linje att ett aktivt EU-policyarbete är
en viktig förutsättning för att kunna uppnå stadens långsiktiga vision och för att tillvarata
stockholmarnas intressen. Bolaget ser positivt på en vidare utveckling av EU:s inre marknad
vilket möjliggör för Stockholm. Under 2020 såg bolaget, i och med Schrems II-målet,
exempel på hur arbetet i EU kan ge direkt effekt på stadens verksamheter, som i detta fall
manade till omedelbar handling.
Stockholm Business Regions remissvar har i huvudsak följande lydelse (bilaga 7):
EU:s grundpelare, fri rörlighet inom varor, tjänster, individer och kapital är en
förutsättning för det arbete som Stockholm Business Region bedriver inom näringslivsoch investeringsfrämjande samt främjandet för besöksnäringen. Bolaget välkomnar att
staden tagit fram en reviderad EU-policy där inte minst vikten av forskning och
innovation framhålls på ett tydligare sätt. Den globala konkurrensen om talanger,
kapital, etableringar och investeringar blir allt skarpare. Det krävs att en betydlig högre
grad av uppmärksamhet riktas om forskning och innovation för att EU ska kunna stå sig
i den globala konkurrensen samt bidra till lösningar på vår tids samhällsutmaningar.
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Koncernledningens synpunkter
Koncernledningen anser att det är av vikt att staden har ett strukturerat och målmedvetet
arbete när det gäller påverkan och bevakning av beslut på EU-nivå. I policyn konstateras
att ”stadens verksamhet och utveckling avgörs i stor utsträckning av beslut som fattas på
EU-nivå. Ett aktivt EU-policyarbete är därmed en viktig förutsättning för att kunna
uppnå stadens långsiktiga vision och tillvarata stockholmarnas intressen”. Detta gäller
även i stor utsträckning stadens bolag, avseende allt från den inre marknadens funktion,
människors möjlighet att röra sig fritt inom unionen och olika EU-regelverk som
påverkar verksamheterna, direkt och indirekt.
Koncernledningen anser att det är bra att den reviderade policyn trycker på vikten av
samverkan inom staden i syfte att skapa ett större genomslag för stadens ståndpunkter.
Det är också bra att det i policyn görs tydligt att respektive nämnd eller bolag själva
ansvarar för ställningstaganden i verksamhetsspecifika EU-frågor. Däremot anser inte
koncernledningen att det ska vara obligatoriskt för bolagsstyrelser att anta
bolagsspecifika riktlinjer för EU-arbetet i de fall det finns liten eller ingen direkt
relevans för bolaget.
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