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Svar på skrivelse om att göra Spånga-Tensta till
en aktiv stadsdel i EU utvecklingsfrågor

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
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Stadsdelsdirektör

Christina Heglert
Avdelningschef

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden gav vid sitt sammanträde den 30 januari 2014
förvaltningen i uppdrag att bereda svar på skrivelse från miljöpartiet
om att Spånga-Tensta ska bli aktiv i EU frågor och utnyttja de
möjligheter som finns att söka medel från EU. Utifrån det centrala
stöd som Stockholms stad erbjuder är det förvaltningens bedömning
att Spånga-Tensta inte behöver en egen EU-samordnare.
Ärendet
Stadsdelsnämnden gav vid sitt sammanträde den 30 januari 2014
förvaltningen i uppdrag att bereda ett svar på skrivelse från
miljöpartiet om att Spånga-Tensta ska bli aktiv i EU frågor och
utnyttja de möjligheter som finns att söka medel från EU.
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Skrivelsen tar upp EU:s påverkan på staden med ett exempel från
SKL:s undersökning som visar att ungefär 60 procent av punkterna
på en dagordning från kommunfullmäktige påverkas av EU.
Vidare står det att EU har olika fonder och program för olika
verksamhetsområden, till exempel för miljö, näringsliv och social
inkludering. EU:s breda finansiering möjliggör resurser för att
arbeta med innovativa idéer och projekt som sedan ska
implementeras i den ordinarie verksamheten och bidra till ett bättre
samhälle.
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Förslagsställarna skriver att Spånga-Tensta skulle behöva ha en EUsamordnare med specifik kompetens inom EU-frågor. De föreslår
vidare att stadsdelen ska:
 Ta fram en strategi för bred och långsiktig finansiering med
EU-medel.
 Uppdatera stadsdelsnämnden och allmänheten om aktuell
information om EU för ökat samarbete.
 Kartlägga vilka strategiska områden som behöver utvecklas.
 Kartlägga prioriterade områden och undersöka EUfinansiering.
 Ge stöd åt medarbetare i förvaltningen och civila samhället
för att höja kunskapen och kompetensen för EU-fonder och
program för verksamhetsfinansiering.
EU-frågor inom staden
Centralt inom staden så pågår det ett omfattande arbete med stöd
kring EU-frågor för stadens olika verksamheter. Internationella
enheten på stadsledningskontoret är de som främst arbetar med
detta.
Stockholm stad arbetar brett med EU-frågor, det kan vara allt från
driva eller att delta i nationella eller transnationella
utvecklingsprojekt som finansieras av EU, att påverka direktiv,
policy och riktlinjer i frågor som berör och påverkar Stockholm
eller att utbyta goda exempel och erfarenheter och kunskap med
andra regioner i Europa genom deltagande i olika organisationer
och nätverk. I arbetet med EU-policy så handlar stadens arbete om
att försöka påverka utformningen av EU-lagar som inverkar på
staden och att stockholmarnas intresse tas till vara i EU.
Stadsledningskontorets internationella enhet har i uppdrag att
bevaka EU-initiativ som är viktiga för staden. På så sätt kan staden
på ett tidigt stadium försöka påverka EU-besluten och anpassa
verksamheterna till nya EU-regler.
Allt internationellt arbete som bedrivs inom staden syftar till att
bidra till visionen om ett Stockholm i världsklass och utgår ifrån
den internationella strategi som kommunfullmäktige antog 2008.
Det internationella arbetet ska alltid kunna härledas till att det leder
till konkret nytta för stockholmarna.
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När det kommer till EU-projekt så arbetar internationella enheten
med att ge kvalificerat stöd i arbetet med EU-projekt för stadens
verksamheter. Det kan handla om allt ifrån matchning av idé mot
relevant EU-program, hjälp att hitta partners, stöd i att skriva
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ansökan med mera. Serviceförvaltningen på Stockholms stad
erbjuder även tjänsten EU-projektredovisning med fokus på de
ekonomiska delarna i ansökningsförfarandet. Vill en
stadsdelsförvaltning driva ett EU-projekt finns det god hjälp att få
från internationella enheten.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid strategiska staben.
Förvaltningens synpunkter
Utifrån det centrala stöd som Stockholms stad erbjuder är det
förvaltningens bedömning att Spånga-Tensta inte behöver en egen
EU-samordnare.
Stadsdelsförvaltningen driver för närvarande inte själva några EUprojekt men ingår i samarbeten med andra förvaltningar i projekt
som får sin finansiering från EU. Ett exempel är projektet
PREVENT som stadsdelsförvaltningen ingår i tillsammans med
utbildningsförvaltningen. Projektet syftar till att få föräldrar att
stödja sina barn att fullfölja skolgången.

Bilagor
1. Skrivelse från miljöpartiet
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