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Svar på remiss om betänkandet, EU på hemmaplan
(SOU 2016:10)
Landstinget i Värmland har fått tillfälle att lämna svar på remissen, EU på
hemmaplan SOU 2016:10 och vill lämna följande synpunkter.
Landstingets synpunkter redovisas under respektive rubrik från remissen.
4.5.1 Regeringen

Landstinget ställer sig mycket positivt till att regeringskansliet inrättar
särskilda EU-beredningsgrupper. Landstinget är också positivt till
möjligheten om att aktörer själva ska kunna höra av sig och anmäla önskan
om att få delta i beredningsgrupper. Landstinget vill dock betona vikten av
en tydlig kommunikation om vilket departement som är ansvarigt för
beredningen. Tydlig kommunikation är viktig då det annars försvårar för
lokal och regional nivå att veta vilken väg att gå för att anmäla intresse av
att delta i beredningsgrupper. Landstinget vill även understryka vikten av att
lokal och regional nivå, i de frågor där intresse finns, är representerade i
beredningsgruppen. Här är det viktigt för nationellnivå att inte alltid gå till
samlingsorganisationer så som t.ex. SKL som en ständig representant för
kommuner, landsting och regioner utan att en kommun, landsting eller
region med speciell kunskap om den aktuella frågan kan representera den
lokala nivån. Detta är viktigt utifrån att det är, så som även nämns i
utredningen, den lokala och regionala nivån som är ansvariga för
implementeringen och den praktiska tillämpningen av EU:s regler och
frågor. Ofta finns en stor erfarenhet och kunskap på lokal och regional nivå
kring dessa frågor.
Landstinget ställer sig positiv till förslaget om att skapa former för nationellt
e-samråd, men vill betona vikten av att kommunikationen kring samråden
når även den lokala och regionala nivån.
4.5.3 Myndigheter

Landstinget instämmer i behovet av att myndigheterna behöver redovisa
tydligare vilka åtaganden och uppdrag inom EU-arbetet som de har. Detta
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utifrån att det lokala och regionala EU-arbetet försvåras av att inte veta till
vilken myndighet som det går att vända sig till i olika sakfrågor.
Landstinget instämmer i att myndigheterna behöver skapa bättre
samrådsformer. Här är det viktigt att den lokala och regionala nivån ses som
en samarbetspartner och en viktig kompetens. Det finns mycket kunskap på
den lokala och regionala nivån, där många av de beslut och riktlinjer som
det beslutas om ska implementeras.
5.5.1 Regeringskansliet

Landstinget ser positivt på förslaget om en EU-portal skapas på regeringens
hemsida. En sådan portal skulle underlätta för den lokala och regionala
nivån att hitta samlad information och underlätta förankringen av EUarbetet på lokal nivå. Vi upplever att detta skulle vara en viktig och
prioriterad informationskälla.
5.6.4 Regioner/landsting och kommuner

Landstinget instämmer i rekommendationen om att den lokala och regionala
nivån bör genomföra informationshöjande insatser om hur den lokala
politiken är integrerad med politik på EU-nivån. I generella frågor är detta
något som kan startas direkt. Landstinget vill dock betona att möjligheten
för att kunna sprida information om beslutsprocesser som kan komma att
påverka den lokala och regionala nivån hänger samman med i vilken tid
informationen sprids. Det blir avgörande att dialogen öppnas upp för de
lokala och regionala aktörerna i god tid.
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