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Interpellation 1

Dnr 15/4461

Hur ska SKL utveckla arbetet med ”Sveriges viktigaste jobb”?
SKL har under flera år drivit kampanjen ”Sveriges viktigaste jobb”. I arbetet har man
förtjänstfullt tagit fram ett antal rapporter och även gjort reklamkampanjer för att
uppmärksamma behovet av kompetens inom välfärdssektorn de kommande åren.
Samtidigt som vi ser ett stort behov av nya medarbetare på längre sikt så upplever just nu
många landsting, regioner och kommuner stora behov att rekrytera personal till olika
verksamheter. Vi ser också att bemanningsföretagen ökar inom allt fler sektorer.
Den bemanningskris som många aktörer både privata och offentliga inom välfärden just nu
upplever är akut, samtidigt vet vi dock att vi inom många områden, exempelvis hälso- och
sjukvården, aldrig haft fler anställda.
Inom Sveriges kommuner och landsting finns politiska styrelser, beredningar och
delegationer där politiker från många olika partier och kommuner och landsting/regioner
finns företrädda. Här borde det finnas en stor möjlighet att nyttja dessa politiska
representanter för att föra diskussionen och debatten om Sveriges viktigaste jobb, både ur
ett kort och ett långt perspektiv.
Jag frågar därför ordförande:
•

•

Hur avser du att involvera styrelse, beredningar och delegationer för att på ett mer
strategiskt, långsiktigt och aktivt sätt arbeta med utmaningarna kring ”Sveriges
viktigaste jobb”?
Vilken roll ser du att förhandlingsdelegationen har i arbetet mot övriga beredningar,
delegationer och styrelsen för att leda och initiera dialogen kring
kompetensförsörjning i välfärden?

Marie Morell (M), ombud för Östergötlands län

INTERPELLATIONSSVAR

Vårt dnr:
15/4461

2015-11-11

Interpellation 1 – Hur ska SKL utveckla arbetet med
”Sveriges viktigaste jobb”?
Interpellationen
Marie Morell, (M), ombud för Östergötlands län, har ställt en interpellation till styrelsens
ordförande. I interpellationen ställs följande frågor:
•

•

Hur avser du att involvera styrelse, beredningar och delegationer för att på ett
mer strategiskt, långsiktigt och aktivt sätt arbeta med utmaningarna kring
”Sveriges viktigaste jobb”?
Vilken roll ser du att förhandlingsdelegationen har i arbetet mot övriga
beredningar, delegationer och styrelsen för att leda och initiera dialogen kring
kompetensförsörjning i välfärden?

Interpellationssvar
Marie Morell tar upp en av de mest avgörande framtidsfrågorna för kommuner och
landsting, kompetensförsörjningen. Många medarbetare uppnår pensionsålder de
kommande åren. Samtidigt blir det fler barn och äldre i befolkningen. Det ökar
efterfrågan på välfärd. Kommuner och landsting behöver rekrytera ungefär en halv
miljon nya lärare, undersköterskor, ingenjörer, sjuksköterskor och andra viktiga
medarbetare den närmaste tioårsperioden.
Därför är det positivt att vi kan erbjuda Sveriges viktigaste jobb! Jobben i välfärden
hamnar i topp när medarbetarengagemang, möjligheten att göra skillnad och utvecklas
i jobbet mäts. En opinionsundersökning vi har genomfört visar också att varannan ung
person ser välfärdsjobben som framtidsjobb.
Det är en bra utgångspunkt. Men vi måste också som arbetsgivare hela tiden vässa oss.
Har vi bra arbetsvillkor? Kan fler jobba heltid? Erbjuder vi bra karriärmöjligheter?
Använder vi kompetensen på bästa sätt? Visar vi upp jobben tillräckligt?
De senaste fyra åren har SKL drivit satsningen Sveriges Viktigaste Jobb. Målet är att
öka intresset för välfärdsjobben. Vi har jobbat med rapporter, prognoser och
opinionsbildning för att sprida budskapet att framtidsjobben finns hos oss. Vi har tagit
fram material som våra medlemmar kan använda. Vi har lyft välfärdens medarbetare
och berättat om de fantastiska insatser som görs varje dag. Vi har arrangerat mässor
och träffat tusentals unga. En utvärdering bland medlemmarna visar att de upplever att
arbetet bidrar till att öka välfärdsjobbens attraktivitet.
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Projektet Sveriges Viktigaste Jobb skulle avslutas 2015. Men mot bakgrund av de
stora rekryteringsutmaningarna kommer arbetet fortsätta.
-

Vi ska fortsätta opinionsbilda och berätta om jobben. Vi kommer särskilt att
satsa på yrkesgrupper där det är stora rekryteringsbehov.
Vi ska förse kommuner och landsting med verktyg som stöd i arbetet med att
rekrytera och behålla medarbetare.
Arbetet med att möta rekryteringsutmaningarna spänner över alla
verksamheter hos våra medlemmar. Därför ser jag det som naturligt att även
SKL arbetar gränsöverskridande på området. Detta kommer att innebära att
såväl styrelsen och Förhandlingsdelegationen som övriga delegationer och
beredningar involveras i arbetet.

Lena Micko, (S), styrelseordförande Sveriges Kommuner och Landsting

Interpellation 2

Dnr 15/5107

Nettoöverskott av ensamkommande flyktingpojkar
På vilket sätt uppfattar en inhemsk född pojke i, säg, övre tonåren, det som en väldig
resurs att det för närvarande, oktober 2015, kommer ett nettoöverskott av så kallade
ensamkommande flyktingpojkar till Sverige i en omfattning som motsvarar uppemot
200 % av de som föds här?
Bakgrund
I SVT Rapport söndagen den 30 augusti 2015 säger Åsa Furén-Thulin, SKL, att:
”Ensamkommande barn kan ju vara en väldig resurs för kommunerna om man tar
emot dem på ett väldigt bra sätt”.
På Migrationsverkets hemsida står att 14000 s k ensamkommande flyktingbarn har
sökt sig till Sverige under jan-sep år 2015. Av dessa är 90 % är pojkar. Det betyder
12500 pojkar och 1500 flickor – ett nettoöverskott om 11000 pojkar – på bara nio
månader! Under samma månader förra året 2014 föddes ca 44000 gossebarn i Sverige.
Nettoöverskottet av ensamkommande flyktingpojkar uppgick således till ca 25 %
procent av en årskull. I skrivande stund, i oktober 2015, accelererar utvecklingen.
Sverige är raskt på väg mot en könsfördelning två pojkar på en flicka i de åldrar då
man tar de första mer allvarliga kontakterna med det motsatta könet, d v s en betydligt
värre könsobalans än den som vi idag ser i Kina och Indien.
Resultatet blir att de flesta pojkar och män får njuta av kvinnligt sällskap i mindre
omfattning, och vissa kommer att bli helt utan, jämfört med fallet med en balanserad
könsfördelning. I Kina och Indien är mansöverskottet självförvållat. För Sveriges del
kan man säga att det kommer utifrån. Då kan man också räkna ut statistiska
ungkarlskoefficienter, d v s hur många inhemskt födda pojkar som kommer att bli utan
kvinnligt sällskap för varje ensamkommande pojke. Den kortsiktiga koefficienten är
hög, sannolikt nära ett, därför att ynglingen som blir utan kvinnligt sällskap inte har så
mycket annat val än att vara just utan. Den långsiktiga koefficienten är lägre därför att
den vuxne mannen har större möjlighet att bege sig ut i världen, erbjuda ett hem i
Sverige och få med sig en kvinna. Då har denne vuxne man ett liv i ensamhet bakom
sig som kan beskrivas som känslomässig köttkvarn. Sedan finns dem som förvånas
och förfasar sig över att alldeles för många så kallade importfruar far illa i Sverige.
Detta är inte en resurs utan ett problem som kommer att explodera i omfattning i
framtiden.
Rickard Wall (SD), ombud för Stockholms län
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Interpellation 2 – Nettoöverskott av ensamkommande
flyktingpojkar
Interpellationen
Rickard Wall (SD), ombud för Stockholms län, har ställt en interpellation till styrelsens
ordförande. I interpellationen ställs följande fråga:
•

På vilket sätt uppfattar en inhemsk född pojke i, säg, övre tonåren, det som en
väldig resurs att det för närvarande, oktober 2015, kommer ett nettoöverskott
av så kallade ensamkommande flyktingpojkar till Sverige i en omfattning som
motsvarar uppemot 200 % av de som föds här?

Interpellationssvar
Uttalandet från Åsa Furén-Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg
på SKL handlade om att ensamkommande barn och unga under förutsättning att de
mottas på ett bra sätt i framtiden kan visa sig vara en resurs för det svenska samhället.
Ensamkommande barn som anländer till Sverige är inte någon ny företeelse. Till
exempel togs många finska barn emot i Sverige under andra världskriget. Tidigare
kom många av barnen från länder inom Europa. Under senare tid har detta förändrats,
och nu har de flesta barn och ungdomar bott i länder utanför Europa.
Att människor som invandrar till Sverige är en resurs för landet har belagts i flera
olika rapporter. OECD skriver bland annat att några av världens mest ekonomiskt
framgångsrika länder – Australien, Luxemburg, Schweiz – har haft en mycket stor
invandring.
I rapporten ”De ensamkommande flyktingbarnen och den svenska arbetsmarknaden”
från Stockholms universitet visas att de ensamkommande barnen är sysselsatta i större
utsträckning än de som inte har kommit som ensamkommande.
Rapporten visar också att jämfört med barn födda i Sverige med föräldrar födda i
Sverige så är löneinkomsten i det närmaste lika hög för ensamkommande barn och
unga givet övriga kända karakteristika.
En annan resurstillgång som ensamkommande barn och unga är deras förmåga att
knyta transnationella band.
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Marie Hessle som har gjort en tioårsuppföljning av ensamkommandes livsvillkor och
erfarenheter som unga vuxna i Sverige. Den visar att de ensamkommande barnen som
vuxna generellt sett har en god livssituation. De bygger relationer över
nationsgränserna - såväl i sitt ursprungsland som i Sverige.
En av de stora vinsterna med migration är just att det leder till en ökad
internationalisering och med detta bidrar till fler jobb och ökad tillväxt, särskilt för
exportländer som Sverige. Det är en av slutsatserna i en forskningsgenomgång från
2015 av nationalekonomerna Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk.
Flera forskare har pekat på att livsvillkoren och stödet den första tiden kan få en
avgörande betydelse för barnens framtida hälsa och utveckling.
Skolan är mycket viktig för ensamkommande barn i synnerhet, både som plats för
lärande och som social arena. Forskning beskriver hur det ofta är en tydlig strategi hos
dessa ungdomar att satsa på skolarbetet och att lära sig svenska.
I FN:s barnkonvention som Sverige undertecknat konkluderas i Artikel 6 att varje barn
har rätt att överleva och att utvecklas. Sverige har ett humanitärt ansvar för de barn
som kommer hit utan sina föräldrar. De behöver och har rätt till trygghet och omsorg.
Med detta sagt är SKL medveten om att en stor tillströmning av ensamkommande
barn och unga innebär en påfrestning för kommuner, landsting, stat och myndigheter.
Det är nu viktigt med en god samordning såväl inom Sverige som internationellt.

Lena Micko, (S), styrelseordförande Sveriges Kommuner och Landsting

Interpellation 3

Förbundets internationella arbete
Vi lever i en orolig tid där vikten av samverkan över nationsgränser är otroligt viktig
för att stärka grunden för demokrati och mänskliga rättigheter - lokal demokrati.
SKL har ett ambitiöst och väl etablerat internationellt arbete genom arbetet som
bedrivs dels av förbundet, dels SKL International.
Historiskt har SKL och dess föregångare aktivt bevakat kommuners, landstings och
regioners intressen även internationellt, till exempel inom EU, Europarådet och i FN.
Förbundet har också hjälpt utvecklingsländer att bland annat skriva kommunallag,
stöttat kvinnliga förtroendevalda i Afrika och Indien, bistått vid uppbyggnaden av
kommunförbund i olika länder och bidragit till en bättre, hållbar stadsplanering.
I styrelsens förslag till inriktningsdokument saknas tyvärr en skrivning som mer
detaljerat anger att SKL ska verka internationellt. Min fråga till SKL:s ordförande är
därför:
Hur tänker du säkerställa att förbundet fortsatt är en aktiv deltagare i internationella
samarbetsorganisationer och utvecklingsprojekt, för att därigenom stärka lokal och
regional demokrati, samt mänskliga rättigheter även utanför Sverige?
Carola Gunnarsson (C), ombud Västmanlands län
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Interpellation 3 – Förbundets internationella arbete
Interpellationen
Carola Gunnarsson, (C), ombud för Västmanlands län, har ställt en interpellation till
styrelsens ordförande. I interpellationen ställs följande fråga:
•

Hur tänker du säkerställa att förbundet fortsatt är en aktiv deltagare i internationella
samarbetsorganisationer och utvecklingsprojekt, för att därigenom stärka lokal och
regional demokrati, samt mänskliga rättigheter även utanför Sverige?

Interpellationssvar
I förslaget till inriktningsdokument lyfts förvisso fram att kommuner, landsting och
regioner påverkas, inte bara av det som sker lokalt, utan även av det som sker nationellt
och internationellt, och att i synnerhet EU har betydelse.
Eftersom en globaliserad värld emellertid medför stor påverkan på kommuner, landsting
och regioner är det angeläget att SKL fortsätter att vara en aktiv bevakare av
medlemmarnas intressen också utifrån detta perspektiv.
För att betona detta ytterligare föreslår jag därför en justering av förslaget genom att
följande inriktningsmål förs in i avsnittet 3.1 om demokrati och självstyre (sid 8):
”Inriktningsmål för kongressperioden 2016–2019
1. SKL ska verka för att skapa ett formaliserat samråd med regeringen och en utökad
dialog inom sektorns skilda verksamhetsområden.
2. SKL ska verka för likvärdiga förutsättningar för kommuner, landsting och regioner
samt för att staten och EU inte begränsar deras handlingsfrihet.
3. SKL ska verka för ökade möjligheter att pröva nya demokratiska former på lokal
nivå.
4. SKL ska genom ett aktivt deltagande i sina internationella samarbetsorganisationer
och i internationella utvecklingsprojekt verka för att stärka lokal och regional demokrati
samt mänskliga rättigheter också utanför Sverige.”
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Därigenom bedömer jag att det kommer att vara säkerställt att förbundet även denna
mandatperiod kommer att vara en aktiv deltagare i internationella
samarbetsorganisationer och utvecklingsprojekt.
Lena Micko, (S), styrelseordförande Sveriges Kommuner och Landsting

Interpellation 4

Dnr 15/5358

Angående trygghetsmätningar
Mellan 2004 och 2014 utförde polisen trygghetsmätningar runt om i landet.
Mätningarna fyllde en viktig funktion för polisens preventiva arbete, men var också
viktiga för kommunerna eftersom de mätte medborgarnas upplevda trygghet. Ansvaret
för trygghetsmätningarna låg tidigare på de lokala polismyndigheterna, men flyttades
av naturliga skäl till nationell nivå då Sveriges 21 polismyndigheter blev en samlad
Polismyndighet den 1 januari 2015. Med ansvarsförflyttningen har polisens lokala
trygghetsmätningar upphört.
Trots att polisen i nuläget inte utför sina mätningar står vi idag inte helt utan statistiskt
underlag i frågan. Exempelvis genomför Brottsförebyggande rådet, Statistiska
Centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting fortfarande mätningar inom
området. Många av de mätningar som utförs levererar bra och användbar fakta, men
det saknas en trygghetsmätning som kan ge kommunerna en god helhetsbild av
rådande trygghets- och säkerhetsläge.
SKLs Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet (ÖJ), som getts ut sedan 2008,
innehåller nyttig fakta kring faktiska händelser. En del rapporter har belyst angelägna
teman som ”samverkan vid hot om suicid”, ”brottsförebyggande arbete” och nu senast
”medborgarnas uppfattningar och förväntningar” om säkerhet och möjligheten att
påverka densamma. Ett enskilt tema i en rapport kan självklart inte bli lika
djuplodande som den undersökning polisen gjorde, och tyvärr omfattar den inte
samtliga kommuner.
Ansatsen i 2014 års ÖJ med medborgarenkäter är bra. Medborgarnas upplevelse av
oro och otrygghet går inte att utläsa av exempelvis de rena registeruppgifter som är
grunden i Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet.
Det finns enligt min mening ett behov av en trygghetsmätning som över tid kan ge en
god helhetsbild av medborgarnas upplevda trygghet, statistik om faktiska händelser
och korrelationen mellan de båda. Eftersom Polismyndigheten sannolikt just nu
funderar på hur de ska gå vidare med trygghetsmätningarna är det ett bra tillfälle till
ett gemensamt omtag för att få till en bred, relevant och trovärdig mätning som
långsiktigt kan användas för att följa utvecklingen inom trygghetsområdet. Förutom
Polismyndigheten är det viktigt att involvera även andra relevanta parter och koppla
på akademin så att mätningarna grundas i forskning.
Det finns därtill en rad konkreta utvecklingsmöjligheter som skulle höja kvaliteten.
Exempelvis att göra en bredare inhämtning av underlag än den polisen tidigare gjorde,
där stora grupper stängdes ute bland annat eftersom enkäten inte fanns tillgänglig på
andra språk än svenska.
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Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande fråga:
- Är du beredd att ta initiativ till samtal med Polismyndigheten om att ta fram en
långsiktig trygghetsmätning som är kopplad till forskning och tar hänsyn till både
statistik och upplevd trygghet?

Peter Danielsson (M), ombud Skåne län
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Interpellation 4 – Angående trygghetsmätningar
Interpellationen
Peter Danielsson, (M), ombud för Skåne län, har ställt en interpellation till styrelsens
ordförande. I interpellationen ställs följande fråga:
•

Är du beredd att ta initiativ till samtal med Polismyndigheten om att ta fram en
långsiktig trygghetsmätning som är kopplad till forskning och tar hänsyn till både
statistik och upplevd trygghet?

Interpellationssvar
Den beskrivning som Peter Danielsson (M) gör om läget i Sverige av
trygghetsmätningar stämmer till stora delar bra överens med min uppfattning i frågan.
Trygghetsmätningar är ett viktigt underlag för både polis och kommun för att kunna
göra bra lokala problembilder. Det är viktigt både för det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet, men också viktigt att beakta t.ex. när det gäller byggande
och stadsplanering.
Trygghetsmätningar har gjorts på olika sätt i Sverige. De har gjorts och finansierats av
antingen polisen, kommunen eller båda parter tillsammans. I takt med att
trygghetsfrågorna har ökat i betydelse för kommunerna så har också behovet av bra
mätningar ökat. Det finns dock många problem kring vad det är som mäts, faktisk
eller upplevd trygghet och att man ibland menar olika saker med trygghet. Ett problem
med trygghetsmätningar är att de som känner sig mest trygga är de som borde känna
sig otrygga och tvärt om, de som känner sig otrygga blir sällan utsatta för brott och
borde således inte känna en så stor otrygghet som de gör. Det är här problematiken går
mellan kommunernas trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Det
sammanfaller ibland, men inte alltid.
En viktig parameter i det trygghetsskapande arbetet är polisiär närvaro. I Sverige har
polisen generellt ett högt förtroende och människor känner stor trygghet av att ha en
närvarande polis. Därför anser SKL att det är av stor vikt att polisens ambitioner om
lokalt förankrad polis närmare medborgaren införlivas så snart som möjligt. Nästan ett
år efter den nya polismyndighetens bildandes har ännu inte alla kommunpoliser utsetts
vilket är olyckligt för det lokala arbetet.
SKL ger årligen ut öppna jämförelser inom trygghets och säkerhetsområdet. En viktig
trygghetsfaktor är att veta att samhället kommer då man behöver hjälp. Därför väljer
SKL att visa hur snabbt räddningstjänst och ambulans kommer vid larm. SKL har
Sveriges Kommuner och Landsting
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sedan många år efterfrågat utryckningstiderna hos Polisen, som de har, men inte fått ta
del av dessa.
Jag anser att det är angeläget att vi får del av dessa för att kunna föra diskussion med
polisen om var polisen behöver stärkas.
Då Polismyndigheten blev en myndighet 1 januari 2015 så bestämde polisen att de
ville ha ett enhetligt system för hur trygghetsmätningar gjorda av polisen skulle
genomföras. Det har fattats beslut inom Polismyndigheten att de ska göra enhetliga
trygghetsmätningar över hela landet som ska ge svar på tryggheten på lokal nivå,
d.v.s. på kommunnivå. Arbetet ska påbörjas innan årsskiftet.
Det har även förts diskussioner med Brottsförebyggande rådet (Brå) om de skulle
kunna utöka sin Nationella trygghetsundersökning (NTU) så att den går att använda på
kommunnivå. Dessa diskussioner har dock inte gett något resultat.
Peter Danielsson flaggar i sin interpellation om att det i dagsläget inte görs några
trygghetsundersökningar från polisen och det stämmer säkert med tanke på att
kommunpoliserna ännu inte är tillsatta i hela landet och strukturen för arbetet inte är
klart.
Den diskussion som Peter Danielsson efterfrågar är bra eftersom det är viktigt för
Sveriges kommuner att den nationella undersökning som Polisen planerar blir ett
viktigt underlag även för kommunerna. Den diskussionen bör även inkludera Brå som
har en viktig roll även i denna fråga.
SKL avser att göra följande beträffande lokala trygghetsmätningar:
•

Aktivt följa Polisens arbete med genomförande av lokala men enhetliga
trygghetsmätningar.

•

Följa upp Polisens trygghetsmätningar för att tillse att de tillfredsställer
kommunernas behov av kunskap.

•

Inleda en dialog med Polisen, Brå och andra berörda aktörer (t.ex. MSB och
SCB) om vilka mätningar som görs och vilka som borde göras.

Lena Micko, (S), styrelseordförande Sveriges Kommuner och Landsting

Interpellation 5

SKLs åtgärder för att stärka de regionala flygplatserna
I Sverige spelar regionalflyget en viktig roll för att människor ska kunna resa inom
landet för arbete, studier eller fritid.
Ett stor antal flygplatser drivs av kommuner och/eller regioner, SKL:s medlemmar.
För människor som använder de regionala flygplatserna är förbindelser inte minst till
och från Stockholms båda flygplatser helt centrala. En av de viktigaste regionala
flygplatserna är Bromma.
Vilka åtgärder avser SKL att vidta för att bidra till att stärka regionalflygets
möjligheter att utvecklas och för att därmed säkerställa att landets flygplatser har
förutsättningar att kunna erbjuda trafik till Stockholms båda flygplatser, Arlanda och
Bromma?
Carl Fredrik Graf (M), ombud Hallands län
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Interpellation 5 – SKL:s åtgärder för att stärka de regionala
flygplatserna
Interpellationen
Carl Fredrik Graf, (M), ombud för Hallands län, har ställt en interpellation till styrelsens
ordförande. I interpellationen ställs följande fråga:
•

Vilka åtgärder avser SKL att vidta för att bidra till att stärka regionalflygets
möjligheter att utvecklas och för att därmed säkerställa att landets flygplatser
har förutsättningar att kunna erbjuda trafik till Stockholms båda flygplatser,
Arlanda och Bromma?

Interpellationssvar
Näringsdepartementet har på uppdrag av infrastrukturminister Anna Johansson just
påbörjat ett arbete med att ta fram en svensk flygstrategi. Flygstrategin ska behandla
flygets roll i transportsystemet. Exempel på frågor som behandlas är: Var befinner sig
flyget idag, vilka utmaningar och möjligheter finns för framtiden samt hur kan en
utveckling på flygområdet bidra till att bättre uppnå de transportpolitiska målen om
tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa samt sysselsättningsmålen.
En första workshop har hållits med flygbranschen och myndigheter där även SKL
deltagit. SKL:s synpunkter tillmäts stor betydelse och vi har här goda möjligheter att
bevaka våra medlemmars intressen i frågor om flygets utveckling.
SKL följer regeringsuppdraget för den statlige samordnaren för Bromma flygplats.
Vi bevakar också de ekonomiska förutsättningarna för de regionala flygplatserna, inte
minst när det gäller hur möjligheterna för fortsatt statligt stöd utvecklas. Detta görs
såväl ur ett nationellt som ur ett EU-perspektiv. Frågor är av största betydelse för de
av våra medlemmar som är ägare av regionala flygplatser.
De regionala flygplatserna är länken mellan regionerna och Stockholms flygplatser.
Helheten är därför central för Sverige och därmed också en viktig uppgift för SKL.
Förbundet ser med oro på vad den EU-rättsliga aspekten av offentlig finansiering på
flygets område kan komma att betyda.
För att vi ska lyckas att hantera denna för Sverige mycket viktiga fråga krävs nationell
samling. Vi som företräder den lokala nivån är helt beroende av ett gott samarbete
med regeringen för att lyckas i den här frågan på europisk nivå. Det är inte en konflikt
mellan svenska aktörer utan en fråga mellan Sverige och den europeiska nivån.
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
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Det finns flera pågående ärenden där förutsättningarna för den offentliga
finansieringen prövas. För att vi ska få ett så bra utfall som möjligt är det viktigt att vi
också från förbundets sida satsar resurser och eftersträvar bästa möjliga samverkan
med Trafikverket och regeringskansliet.
Avslutningsvis vill vi betona att vi som ägare har initiativet och möjligheten att
använda de undantag som finns i förhållande till EU-rättens begränsningar. Det är i
grunden inte en flygplatsfråga utan en kommunal och regional angelägenhet.
Den utgångspunkten är mycket viktig för att vi ska lyckas.

Lena Micko, (S), styrelseordförande Sveriges Kommuner och Landsting

