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Förslag till beslut
Remissvaret godkänns.

Sammanfattning
I remissen svarar kulturförvaltningen och Stadsarkivet
gemensamt på stadsledningskontoret förslag till Stockholms stads
EU-policy om ”EU, staden och stockholmarna”. Syftet med
dokumentet är att som vägledning för nämnder och bolag
klargöra stadens övergripande inställning till EU.
Tre ömsesidigt förstärkande principer föreslås styra stadens EUarbete:
1. Staden ska verka för att beslut inom EU fattas så nära
medborgarna som möjligt.
2. Staden ska verka för ett EU som är socialt, ekologiskt,
ekonomiskt och demokratiskt hållbart.
3. Staden ska verka för att EU:s politik är väl avvägd och väl
underbyggd.
Kulturförvaltningen och Stadsarkivet ställer sig bakom policyn.
I ärendet föreslås också att nämnder och bolag ska utarbeta
riktlinjer för sitt eget EU-policyarbete. Remissvaret innehåller i
denna del exempel från kulturförvaltningen på aktuella
samarbetsformer med EU.
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Underlag för beslut
Remiss från SLK/Finansroteln (dnr: 171-1890/2015) om
”Stockholms stads EU-policy”. Remisstid: 2016-05-23. Remissen
inkom till kulturförvaltningen 2016-03-31.

UTLÅTANDE
Remissen
Remiss från SLK/Finansroteln (dnr: 171-1890/2015) om
”Stockholms stads EU-policy”.

Ärendets beredning
Remissen har handlagts inom administrativa stabens
nämndsekretariat, kulturstrategiska staben och
kulturförvaltningens EU-arbetsgrupp.

Bakgrund
De principer som föreslås vägleda stadens EU-policyarbete utgår
ifrån dem som lades fast 2011 i ”Positionspapper om EU, Staden
och Stockholmarna” (dnr 024-2011/2011). Den nya policyn har i
vissa fall ändrats för att återspegla mål och intentioner i ”Vision
2040 – Ett Stockholm för alla” och kommunfullmäktiges
inriktningsmål.
I den nya policyn föreslås tre ömsesidigt förstärkande principer
styra stadens EU-arbete:
1. Staden ska verka för att beslut inom EU fattas så nära
medborgarna som möjligt.
2. Staden ska verka för ett EU som är socialt, ekologiskt,
ekonomiskt och demokratiskt hållbart.
3. Staden ska verka för att EU:s politik är väl avvägd och väl
underbyggd.
Det tidigare positionspappret hade följande huvudprinciper:
1. Beslut ska fattas på rätt politisk nivå.
2. Valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö.
3. EU:s politik ska vara välavvägd och välunderbyggd.
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Förvaltningarnas synpunkter
Kulturförvaltningen och Stadsarkivet ställer sig bakom policyn
och de tre vägledande principerna i enlighet med intentionerna i
Vision 2040.
I remissen får kulturnämnden i uppdrag att i nära samarbete med
kommunstyrelsen utarbeta och anta egna riktlinjer för sitt EUarbete. Förvaltningarna vill i det sammanhanget lyfta fram
kulturens roll i EU i en utmanande tid när det gäller miljö och
flyktingfrågan. Det är viktigt ur både lokalt och nationellt
perspektiv att hålla fast vid EU:s grundläggande värderingar.
Kulturmöten blir i dagens situation än angelägnare och kan
minska konflikter och uppmuntra till samarbete.
Inför arbetet med att utforma en egen policy för EU-samarbete
redovisas nedan några projekt och samarbetsformer där
kulturförvaltningen deltar.


Kulturförvaltningens EU-projekt ”VÄXGO – Utveckla
kulturen i ytterstaden” är ett samarbete mellan Stockholm,
Birmingham, Bordeaux, Amaroussion, Barcelona och
Helsingfors för att utbyta metoder och erfarenheter.
Informationsträffar, seminarier, workshops och
metodutbyte för medarbetare genomförs fram till juni
2017.



Kulturförvaltningen deltar aktivt i nätverk som Eurocity,
Eurodesk och World Culture Cities Forum.
1
Kulturskolan är koordinator och projekt partner i fyra
stora EU-projekt med länder i och utanför Europa.
Syftena är att utveckla metoder för att bättre nå ut i
områden med lågt deltagande i Kulturskolan. Projekten
pågår till november 2017.





Kulturförvaltningens EU-arbetsgrupp träffas 3-4 ggr per
år och planerar olika EU-aktiviteter för
kulturförvaltningen. Gruppen deltar i olika EU-seminarier
och konferenser.
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