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EG och den sociala dimensionen
Diskussionen om och analyserna av hur det svenska samhället kan komma att påverkas av
ett eventuellt EG-medlemsskap börjar allt mer att konkretiseras. I detta cirkulär informerar
vi om några aktuella initiativ inom det välfärdspolitiska området eller med EG:s terminologi
den "sociala dimensionen".
1 Regeringskansliet har nyligen initierat ett antal kommittéer med uppgift att skyndsamt
utreda möjliga konsekvenser av att Sverige blir medlem respektive står utanför EG.
Socialdepartementet har bl a tillsatt en kommitté för att utreda på vilket sätt den sociala
välfärden och jämställdheten i Sverige kan komma att påverkas av att Sverige blir medlem
respektive står utanför EG. Senast den 1 november 1993 skall huvudbetänkandet läggas
fram.
kommitténs ledamöter är valda utifrån sina personliga kunskaper och erfarenheter.
Ordförande är Agneta Dreber som också är generaldirektör på Folkhälsoinstitutet. För
närmare information om kommitténs ledamöter och om kommittédirektiven se bilagorna 1
och 2.
Kommunförbundet kommer att ha kontakt med kommittén för att diskutera möjliga
konsekvenser för kommunerna av EG- eller icke EG-medlemsskap.
(Övriga områden som i kommittéform utreds är för närvarande de samhällsekonomiska
konsekvenserna, miljökonsekvenserna, utrikes- och säkerhetspolitiska konsekvenserna samt
konsekvenserna i fråga om överlåtelse av beslutsbefogenheter och tillämpningen av den s k
närhetsprincipen. Dessutom skall en arbetsgrupp inom
Civildepartementet utreda konsekvenserna för den kommunala självstyrelsen. I denna
grupp blir också Kommunförbundet representerad.)
Regeringen har också tillsatt en parlamentarisk referensgrupp med företrädare för de
politiska partierna och med uppgift att följa samtliga konsekvensutredningars arbete. För
mer information härom se bilaga 3.
2 På Kommunförbundets avdelning för Allmän kommunalpolitik bedrivs också sedan
årsskiftet ett intensifierat arbete med analyser och utåtriktad verksamhet rörande
kommunerna och EG:s sociala dimension.
Ambitionen är att bättre än hittills kunna bistå kommunerna med aktuell kunskap dels om
utvecklignen inom EG/EU och dels om hur det svenska förhandlingsarbetet fortskrider
inom den traditionella välfärdssektorn.
Avdelningens verksamhetsfält är hela den "mjuka" kommunala sektorn och omfattar alltså
fackområden såsom barnomsorg, skola, äldreomsorg, individ- och äldreomsorg samt kultur
och fritid. Inom varje facksektion finns en eller två kontaktpersoner för EG-frågor enligt
följande.
Skola och barnomsorg

Marianne Wedin - skola
Ylva Winberg
- barnomsorg
Vård och omsorg
Leif Klingensjö - individ och familjeomsorg
Leif Nordström - äldreomsorg
Ingrid Söderström - handikappomsorg
Kultur och Fritid
Ingrid Olmander - kultur
Torsten Wikenståhl - fritid
Samordnare av avdelningens EG-arbete är Tommy Holm.
3 Redan nu vill vi informera om vår konferens i höst på temat "Hur påverkas svensk välfärd
av ett EG-medlemsskap?". Konferensen äger rum den 22 och 23 september 1993 på hotell
Arlandia utanför Stockholm. Inbjudan skickas ut under maj månad.
4 Kommunförbundet bedriver också under innevarande år ett särskilt projekt kring
"Internationaliseringen, skatterna välfärden - en kommunal framtidsbild". Projektet knyter
an till bl a ovannämnda arbete och syftar till att fördjupa kunskapen om hur ett närmande
till EG kan komma att påverka framförallt de ekonomiska förutsättningarna för svensk
välfärdspolitik.
Projektet involverar flera avdelningars arbete inom förbundet och leds av Christina Rydberg
på den internationella enheten. Hon återkommer framöver med mer information om
projektet.
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