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Juridiska fakultetsstyrelsen
Docent Henrik Wenander

Remiss: EU på hemmaplan
Ku2016/00181/D
Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över
rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av docent
Henrik Wenander.
I betänkandet behandlas dels kunskapsnivån om EU i samhället, dels möjligheterna
för aktörer i Sverige till insyn, delaktighet och inflytande i politik på EU-nivå.
Betänkandet lämnar ett antal förslag till åtgärder som syftar till att komma till rätta
med identifierade brister på dessa två områden.
Allmänt uppmärksammar utredningen som ett problem att EU behandlas som
något som är åtskilt från det svenska politiska systemet. Fakultetsstyrelsen
instämmer i denna problembeskrivning och ställer sig bakom betänkandets
grundläggande synsätt om att EU allmänt bör behandlas som en integrerad del av
svenskt samhällsliv.
När det gäller frågan om kunskapsnivån anför utredningen att det finns
uppseendeväckande brister i EU-kunskaper hos bland annat journalister och lärare
på olika nivåer. De föreslagna åtgärderna i form av ökade utbildningsinsatser
genom bland annat Svenska institutet för europapolitiska studier, framstår som
rimliga. Med tanke på att politiken på EU-nivå i högre grad än i Sverige hänger
mycket nära samman med det rättsliga ramverket bör det enligt fakultetsstyrelsens
mening också övervägas om de juridiska fakulteterna bör ha en roll i dessa
satsningar.
Betänkandets redogörelse för möjligheterna till insyn, delaktighet och inflytande i
EU-politiken ger en god överblick över området. En viktig iakttagelse i
betänkandet är att den traditionella svenska beredningen av lagstiftning genom
kommittéväsendet och remissförfaranden kommer mycket sent i fråga om
rättsakter från EU som ska genomföras i svensk rätt (s. 112 ff.). Fakultetsstyrelsen
anser att de lämnade förslagen kan bidra till att minska den identifierade obalansen
mellan efterfrågan på synpunkter och möjlighet att påverka innehållet i ett förslag
(s. 121 ff.). När det gäller förslaget om att inrätta en särskild publikationsserie för
de föreslagna EU-promemoriorna från Regeringskansliet (s. 134) är det dock svårt
att se att detta överensstämmer med tanken om att behandla EU-frågor som
integrerade i övrig svensk politik.
Betänkandet föreslår också att förvaltningsmyndigheter som har EU-relaterade
arbetsuppgifter ska få ett tydligare ansvar för att informera om EU-arbetet på sina
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områden, utöver vad som redan följer av den allmänt hållna bestämmelsen om
information om verksamheten i 6 § myndighetsförordningen
(2007:515). Fakultetsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget. Det framstår dock
som lämpligare att dessa förtydliganden tas in i myndigheternas instruktioner,
snarare än, som föreslås, i regleringsbrev.
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