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Betänkande av utredningen om delaktighet i EU
SOU 2016:10 EU på hemmaplan
Sammanfattning
Hässleholms kommun tillstyrker utredningens slutsatser om hur insyn, delaktighet
och inflytande ska stärkas i Sverige vad gäller frågor som beslutas inom EU.
Särskilda yttranden kring de förslag som presenteras i betänkandet presenteras
under respektive rubrik nedan.

Åtgärder för att höja kunskapen
Vår utgångspunkt är att kommunerna inte enskilt har det primära ansvaret att
bedriva kunskapshöjande insatser kring EU. Vi instämmer dock med utredningens
skrivning att det är kommuner och regioner som är de dagliga uttolkarna och
genomförarna av beslut som fattas i EU och att kunskapshöjande insatser behövs
på bred front. I detta sammanhang vill vi lyfta att kunskapshöjande insatser med
fördel genomförs i samverkan med strategiska partners. Genom Hässleholms
kommuns uttalade Europaprofil arbetar vi aktivt och kontinuerligt med att stärka
medborgares, folkvaldas, tjänstemäns, journalisters och lärare/elevers kunskaper
om EU. Det arbete som sker i vår kommuns EU-verksamhet sker i samverkan
med våra strategiska partners på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Tack
vare vår profil och våra EU-verksamheter har det i Hässleholms kommun därför
varit möjligt att arbeta med insatser för att öka kunskapen om EU, vilket vi
bedömmer gjorts i större omfattning än i många andra kommuner. Dock ser vi
begränsningar i våra åtaganden och insatser, då vi ser ett behov i att kunskap om
EU bör spridas mer brett och kontinuerligt via exempelvis via utbildningsväsende
och media. Således instämmer vi med utredningens slutsatser och förslag inom
dessa områden.
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Åtgärder för att främja insyn och delaktighet
Vi instämmer med utredningens framhållande att dialog mellan regering, dess
myndigheter, kommuner och det omgivande samhället i EU-relaterade frågor,
som ska främja insyn och delaktighet, sker i alldeles för liten skala och i för sent
skede. De förslag som utredningen lämnar till regering och dess myndigheter på
detta område instämmer vi med.
Vi vill särskilt poängtera vikten av att de aktörer som innehar det regionala
tillväxtansvaret, vilket exempelvis innebär framtagande av nya regionala
strukturfonder, åläggs ett tydligare ansvar att också involvera de lokala aktörerna i
arbetet. Detta med koppling till ovan nämnda konstaterande att kommunerna är
de dagliga uttolkarna och utförarna av mycket av det EU-relaterade arbetet.
Vad det sedan gäller de rekommendationer riktade mot kommuner vill
Hässleholms kommun framhålla det arbete som bedrivs i våra EU-verksamheter
kopplat till informations- och kunskapshöjande insatser. Samtidigt ser vi
utmaningar i arbetet med att förtydliga EU :s roll i den lokala demokratin och att
höja kunskapen på bred front och kontinuerligt, då det i många fall försvåras av
bristande intresse, strukter och kanaler för dialog, insyn och delaktighet. Detta
medför också svårigheter vad gäller kommuners möjligheter till påverkansarbete.

Åtgärder för att förbättra informationstillgången
Vi ställer oss bakom de förslag som lyfts i utredning, men vill samtidigt
kommentera rekommendationen som riktas mot kommuner och att de bör
genomföra informationsinsatser kring hur politik på EU-nivå integreras med lokal
och regional demokrati. Vi vill här lyfta fram Hässleholm som ett gott exempel
med vår uttalade EU-profil med EU-verksamheter som EU-samordnare, Europa
Direkt-kontor och Europaforum Hässleholm som möjliggör det för oss att
genomföra mer informationshöjande insatser. Samtidigt vill vi styrka förslagen
som riktas mot regeringen, då vi finner möjligheterna till påverkan och delaktighet
som små och svårfunna, vilket försvårar kommunernas möjlighet att själva sprida
information och hålla sig uppdaterade om pågående processer.

Hässleholms kommun

Therese Almqvist

Ludvig Einarsson

EU-samordnare

Verksamhetsansvarig Europa Direkt
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