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Kulturdepartementet

Svar på remiss från Kulturdepartementet gällande betänkandet
EU på hemmaplan (SOU 2016:10)
Förslag till beslut
1. Val- och demokratinämndens presidiums tjänsteskrivelse daterad den 23 maj 2016
överlämnas som Falu kommuns svar på remiss från Kulturdepartementet gällande
betänkandet EU på hemmaplan.

Bruno Kaufmann
Ordförande val- och demokratinämnden

Sammanfattning/bakgrund
Falu kommun ges tillfälle att svara på remiss från Kulturdepartementet gällande
betänkandet EU på hemmaplan. Val- och demokratinämnden har att svara på remissen å
Falu kommuns vägnar.
Falu kommun, genom Val- och Demokratinämnden, har valt att fokusera på utredningens
förslag och rekommendationer som rör kommunens verksamhet och roll i det EUrelaterade arbetet infrastrukturen (kap 3., 4., 5.).
Val- och demokratinämnden delger således inga synpunkter på bedömningar och förslag
som rör andra aktörer. Vi instämmer i en stor del av rekommendationer och förslag till
åtgärder och tillför här och därutöver en del tillägg.
Val- och demokratinämndens presidium har i uppdrag att revidera svaret utifrån dagens
diskussioner.
Förvaltningens bedömning/Konsekvenser
Sammanfattande synpunkter lämnas nedan.
Avsnitt 3.4.3 Kunskap hos förtroendevalda och tjänstemän
3.6.1. Vi instämmer delvis i förslaget att Sieps (Svenska institutet för europapolitiska
studier) förstärker utbildningar för förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och
landsting. Vi anser att fokus på dessa utbildningar ska ligga på sambanden och betydelsen
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av EU-politiken för den lokala och regionala nivån. Kommuner och landsting bör samtidigt
se till att dessa utbildningar når ut till alla partier, styrelser, nämnder och förvaltningar
inom den egna organisationen.
Avsnitt 3.5. EU i skolan
Vi instämmer delvis i förslaget att EU-nivån bättre ska inkluderas i undervisningen om
demokrati- och inflytandefrågor i grund- och gymnasieskolan samt att skolvalet till
Europaval ska ges samma vikt som skolval inför riksdagsvalet. Vi vill gärna se att
inkluderingen och förstärkningen ses inom ramen för en uppgradering av undervisning
kring demokrati- och inflytandefrågor i sin helhet för att kunna ge en bättre förståelse kring
alla våra demokratiska arenorna, dvs också den kommunala och regionala. Detsamma
gäller för skolvalen som också bör ha aspekter kring den lokala och regionala demokratin.
Avsnitt 4.5.4. Kommuner och landsting/regioner
Vi instämmer delvis i rekommendationen att kommuner (1) ska bedriva ett aktivt arbete för
att tydliggöra att de är en integrerad del av EU och att många EU-relaterade frågor är en
del av den kommunala demokratin. Detta arbete bör inkluderas i kommunens åtgärder för
att stärka det aktiva medborgarskapet och den deltagande demokratin. Det i sin tur leder
(2) till rekommendationen om att öka samråden med intresseorganisationer i sitt EUrelaterade arbete. Här instämmer vi också med tillägget att sådana samråd ska hållas med
kommunens invånare inom ramen för det lokala demokratiarbetet. Vidare instämmer vi i
(3) rekommendationen att kommunen ska arbeta för att öka EU-kompetensen hos
förtroendevalda och tjänstemän.
Avsnitt 5.6.4. Information från myndigheter och kommunen
Vi instämmer delvis i rekommendationen att kommuner bör genomföra informations
höjande insatser om hur den lokala och regionala demokratin är integrerad med politik på
EU-nivå. Det kan t ex ske genom att integrera EU-frågor i den kommunala
demokratipasset (falun.se/demokratipass).
Avslutande kommentar
Val- och demokratinämnden diskuterar ansvarsfördelning mellan EU, staten, landstingen
och kommuner. Nämnden skulle gärna se att det i betänkandet framgår med en något bättre
tydlighet ansvarsfördelning (vem som ansvarar för vad) i den offentliga sfären.
Bilagor
1. Sammanfattning av betänkandet

Beslut sänds till
Kulturdepartementet med val- och demokratinämndens presidiums tjänsteskrivelse daterad
23 maj 2016
Val- och demokratinämnden
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