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§ 23
Stockholms stads EU-policy. Svar på remiss från
kommunstyrelsen
Dnr T2016-00998
Beslut

Trafiknämnden beslutar enligt kontorets förslag:
1

Trafiknämnden beslutar att överlämna kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2

Trafiknämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 31 mars 2016.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog
m.fl. (S) och Zacharias Zouhir (V) föreslår (se beslutet).

2)

Peter Jönsson m.fl. (M), Patrik Silverudd (L) och Karin
Ernlund (C) föreslår att nämnden beslutar att avslå kontorets
förslag till beslut och att som svar på remissen från
kommunstyrelsen anföra följande:
Stadens gällande EU-policy antogs av kommunfullmäktige
2013. Vi anser inte att majoriteten har presenterat något
relevant eller adekvat skäl att revidera den policyn. I
synnerhet anser vi att de förändringar som nu föreslås går i fel
riktning. Om en revidering ska genomföras bör det ske genom
att bygga vidare på den gällande policyn, exempelvis gällande
möjligheten att ta social hänsyn vid upphandling.
Det är angeläget att Stockholms stad har en stadsövergripande
policy för stadens inställning till det europeiska samarbetet.
Vi anser att stadens inställning till samarbetet inom
Europeiska Unionen ska vara positiv och att detta behöver
komma till tydligare uttryck än i det föreliggande förslaget.
Denna positiva grundinställning ska samtidigt vägledas av
den fördragsfästa subsidiaritetsprincipen om att beslut ska
fattas så nära medborgarna som möjligt – på nationell eller
kommunal nivå.
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Det europeiska samarbetet utsätts för närvarande för
betydande prövningar i migrationskrisens spår. Samtidigt
visar utvecklingen i vår omvärld att behovet av gemensamma
europeiska lösningar är lika stort som någonsin förr. Särskilt
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avser detta migrations-, säkerhets- och miljöpolitiken.
Också den stagnerande ekonomiska utvecklingen i Europa
fordrar nya lösningar. För att skapa förutsättningar för
ekonomisk tillväxt, välståndsutveckling och sysselsättning i
hela Europa krävs att den inre marknaden och den fria
rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital inom
unionen upprätthålls och utvecklas.
För Stockholms stads vidkommande anser vi således alltjämt
att de nu gällande tre principerna för stadens EU-arbete
fortsatt ska gälla. Dessa tre, ömsesidigt förstärkande,
principer är följande:
1.
Beslut ska fattas på rätt politisk nivå.
2.
Valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö.
3.
EU:s politik ska vara välavvägd och välunderbyggd.
1. Beslut ska fattas på rätt politisk nivå
Staden ska driva följande positioner:
- Staden har en positiv grundsyn på EU-samarbetet.
- EU bör fokusera sina insatser på de områden där
unionspolitik har ett mycket tydligt mervärde, jämfört
med kommunal och nationell politik.
- EU:s budget bör minskas och skattebetalarnas pengar
värnas.
2. Valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö
Staden ska driva följande positioner:
- EU:s fokus bör ligga på fullbordandet av den inre
marknaden och på fortsatt utveckling av miljöpolitiken.
- Det primära syftet med all offentlig upphandling bör vara
att ge skattebetalarna varor och tjänster av hög kvalitet
till lägsta acceptabla kostnad. Det är angeläget att
regelverket ger staden möjlighet att välja miljövänliga
lösningar, utan att slå fast detta som ett tvingande krav.
- Staden ställer sig avvisande till att ge offentliga
myndigheter större möjlighet att ge stöd som hotar att
snedvrida konkurrensen.
3. EU:s politik ska vara välavvägd och välunderbyggd
Staden ska driva följande positioner:
- EU:s politik bör bygga på omfattande
konsekvensbedömningar och samråd.
- EU ska lagstifta endast om det är absolut nödvändigt för
att uppnå de eftersträvade målen. Frivilliga insatser bör
alltid föredras framför nya EU-lagar.
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Med hänvisning till det ovanstående anser vi
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sammanfattningsvis att det föreliggande förslaget till ny EUpolicy bör avslås. Istället bör nu gällande policy fortsatt gälla.
En eventuell översyn av gällande policy bör ske utifrån
ovanstående utgångspunkter.
Beslutsgång

Ordföranden Daniel Helldén (MP) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S) och Zacharias
Zouhir (V).
Reservation

Peter Jönsson m.fl. (M), Patrik Silverudd (L) och Karin Ernlund (C)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Ersättaryttrande

Mikael Valier (KD) instämmer i förslag från Peter Jönsson m.fl.
(M), Patrik Silverudd (L) och Karin Ernlund (C).

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:
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