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Håkan Sörman, VD på SKL

SKL:s internationella dag 2016 – vilket
program vill du se?
Den 20 januari 2016 hålls SKL:s nästa Internationella dag. Nu
tar vi gärna emot dina tankar och idéer om vilket program du
vill se. Mejla dessa till Karin Flordal, karin.flordal@skl.se.
SKL:s internationella dag är för dig som är förtroendevald eller
tjänsteman i kommun, landsting och region eller som arbetar
med internationella frågor med relevans för SKL:s medlemmar.
I november presenterar vi programmet och öppnar anmälan.
› SKL:s internationella dag, 20 januari 2016

Kommissionen tar tempen på EU:s
solidaritet
Den 15 maj presenterade kommissionen sin europeiska agenda
för migration. Kort därpå kom ett antal konkreta förslag, bland
annat om att under två års tid fördela flyktingmottagandet
solidariskt mellan medlemsländerna. Det handlar dels om
mottagandet av 20 000 kvotflyktingar, dels om de 40 000
syrier och eritreaner som nu befinner sig i Italien och Grekland.
I juli kommer Regionkommittén att anta en resolution om
hållbart mottagande. Den svenska delegationen och SKL driver
frågan om de samhälleliga fördelarna som migration för med sig
och det nationella stöd som den lokala och regionala nivån
behöver för ett framgångsrikt integrationsarbete.
› En europeisk agenda för migration

Asyl och integration på Europaforum i
Hässleholm
Den 24 augusti arrangerar SKL ett seminarium om EU:s
migrationspolitik tillsammans med Kommunförbundet Skåne,
Europa Direkt Hässleholm och Europa Direkt Sydöstra Skåne på
Europaforum i Hässleholm. Seminariet fokuserar på hur dessa
frågor hanteras på EU och nationell nivå, vilka förutsättningar
svenska kommuner har och vad som behövs för att underlätta
https://www.anpdm.com/newsletter/2763233/494A5D437944455943

På tiden att vi driver EU
frågor på samma sätt som
”inhemska” frågor
Nyligen besökte jag vårt
Brysselkontor och fick en
mycket bra genomgång av
SKL:s prioriterade EUfrågor
som nu är en del av vår
samlade verksamhetsplan.
Att vi äntligen kom loss och
integrerade EUarbetet med
övrig verksamhet även
planeringsmässigt betyder
mycket. Inte minst hoppas
jag att ni medlemmar tycker
det har blivit mer konkret
inom ett område som alltid
riskerar att bli lite fluffigt.
Däremot tror jag vi kan göra
mer. Vi har gjort EU
prioriteringarna mindre
uppföljningsbara än de andra
”inhemska” SKL
prioriteringarna. Vår
verksamhet ska genomsyras
av ett EUperspektiv och för
detta finns ett antal
indikatorer som följs upp 
men inte på de tolv
prioriterade EUfrågorna. Vi
får nu pröva att göra det än
mer lika. En förebild kan vara
hur man beskriver vad man
vill uppnå inom en ”klassisk”
EUfråga – den om
arbetstidsdirektivet. Där
anges mål som är både
utmärkt konkreta och lätta
att följa upp.
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och förbättra mottagandet och integrationen.
› Seminarium om EU:s migrationspolitik, 24 augusti

Omröstning av TTIP senarelagd
Europaparlamentets planerade omröstning av betänkandet om
TTIP har senarelagts. Orsaken är främst att partigrupperna har
svårt att komma överens om tvistlösningsmekanismen ISDS.
En viktig skrivning som gick igenom utskottsbehandlingen i maj
är den om ett uttryckligt undantag för offentliga tjänster. SKL
har arbetat aktivt för denna skrivning tillsammans med flera
syster och paraplyorganisationer. Nu återstår parlamentets
omröstning som väntas ske tidigast i slutet av juli, men som
kan komma att flyttas till plenum i september.
› Europaparlamentets betänkande om TTIP

Att ca 60 procent av
kommunernas verksamhet
påverkas av EU på något sätt
har vi länge tjatat om, och
som alltjämt stämmer. Nu är
det på tiden att vi är lika
drivande i de prioriterade EU
frågorna som de ”inhemska”.
Jag hoppas att ni medlemmar
hakar på. Eller är det kanske
så att ni ligger före oss?
Håkan Sörman, VD på SKL

Kurs och
konferens
EU i Almedalen
I år har Europahuset ett
späckat program i Almedalen.
Bland annat kommer tre
kommissionärer och 16
svenska Europa
parlamentariker.
Seminarierna kan också följas
via webben.
› EU i Almedalen

ICLD i Almedalen
ICLD håller ett flertal seminarium under Almedalsveckan, bland
annat om lokala aktörers roll för att uppnå FN:s nya hållbarhets
och utvecklingsmål. Du kan också komma på dropin frukost
den 2 juli för att veta mer om hur du ansöker om ett
partnerskap med en kommun i ett av Sveriges samarbetsländer.
› ICLD i Almedalen

Nya kommunala partnerskap beviljade
Sida har beviljat stöd till 30 kommunala partnerskap som ska
utveckla och stärka lokal demokrati i 14 av Sveriges
samarbetsländer. Samarbetena innehåller bland annat metoder
för medborgardialog och att ta särskild hänsyn till utsatta
grupper i samhället. På ICLD:s webbplats kan du läsa mer om
samarbetena och om kommunala partnerskapsprogrammet.
› ICLD  Nya kommunala partnerskap beviljade

Viktiga frågor i den digitala inre
marknaden
SKL har kartlagt arbetet med den digitala inre marknaden som
kommissionen presenterade i maj. Förbundet kommer aktivt att
följa kommissionens arbete och de 16 initiativ som väntas
presenteras fram till utgången av 2016.

Europaforum Hässleholm
Den 1727 augusti hålls
Sveriges största forum för
Europafrågor i Hässleholm.
Program och anmälan finns
uppe nu.
› Europaforum Hässleholm
Utbildning för aktiva i
kommunala partnerskap
Den 2830 september håller
ICLD och Sida en utbildning
för tjänstemän och politiker
som driver kommunala
partnerskap och deras
samarbetspartners.
Utbildningen fokuserar på
verktyg och stöd för att
utveckla partnerskapet. Sista
dag för anmälan är den 7
september.
› Utbildning för deltagare i
kommunala parnetskap

SKL:s fokus ligger bland annat att på bredbandsfrågorna, till
exempel genom att lyfta dessa i Regionkommitténs yttrande
som tas fram under hösten. SKL kommer också att följa
trilogförhandlingarna om Dataskyddsförordningen som väntas
https://www.anpdm.com/newsletter/2763233/494A5D437944455943
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starta innan sommaren, samt bevaka framtagandet av den
fleråriga handlingsplanen för eförvaltning.

EU, internationellt på SKL

› Digitala inre marknaden

Kontakta oss
Här hittar du kontakt
uppgifter och mer om vilka
frågor vi kan hjälpa till med.

Samrådet om cirkulär ekonomi har öppnat
Fram till den 20 augusti kan du svara på kommissionens
samråd kopplat till uppdateringen av paketet om cirkulär
ekonomi. Syftet är att få in synpunkter till den nya strategin
som väntas komma i slutet av 2015. Samrådet rör bland annat
ekodesign och marknader för sekundära råvaror – dock berör
det inte avfallsfrågan.

www.skl.se/eu

Den 25 juni arrangeras en stor konferens på temat i Bryssel där
både SKL och flera av de svenska regionkontoren deltar.
› Samråd om cirkulär ekonomi
› Konferens om cirkulär ekonomi

Nya utlysningar inom hälsoprogrammet
Kommissionen har nu antagit årsarbetsplanen för 2015 för EU:s
hälsoprogram. Planen innehåller årets prioriteringar och kriterier
för ansökan om medel. Budgeten är drygt 55 miljoner euro
fördelat på en rad finansieringsformer.

Följ oss på Twitter!

Följ och prata EUfrågor med
oss på Twitter.
› Twitter: @skl_eu

Folkhälsomyndigheten håller en informationsträff om
utlysningen för 2015 den 23 juni i Folkhälsomyndighetens
lokaler i Solna.
› Nya utlysningar inom EU:s hälsoprogram
Nätverk för EUsamordnare

Aktuella samråd
Arbetskraftinvandring till EU

Fram till den 21 augusti kan synpunkter på Blåkortsdirektivet
och arbetskraftsinvandring till EU lämnas in till kommissionen.
› Samråd om arbetskraftinvandring till EU

Avfallsmarknader

SKL har ett webbaserat
nätverk för EU och
internationella samordnare i
kommun, landsting och
region.
› Nätverk för EU och
internationella samordnare

Kommissionen har öppnat ett samråd om regleringen av
avfallsmarknader med fokus på regulatoriska hinder och
regelförenkling. Samrådet är öppet till den 4 september.
› Samråd om avfallsmarknader

Fler pågående samråd hittar du på Din röst i Europa.
› Din röst i Europa  Pågående samråd

Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 20
Redaktör: Louise Andersson
https://www.anpdm.com/newsletter/2763233/494A5D437944455943
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› Besök SKL.se/eu
› Prenumerera på fler nyhetsbrev från SKL

https://www.anpdm.com/newsletter/2763233/494A5D437944455943
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