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Hur EU genom Amsterdamfördraget påverkar kommu-
nerna i det dagliga arbetet 
Bifogade bok beskriver hur medlemskapet i EU medför förändringar för bl.a. 
kommunerna. Medlemskapet ställer krav på kommunernas ledning och an-
ställda. Ökade kunskaper krävs om hur EU och EG-rätten berör och påverkar 
kommunerna inom olika områden i det dagliga arbetet. Inför Sveriges ordfö-
randeskap i EU, 2001, gäller det att stå väl rustad för att kunna påverka och 
driva frågor i den riktning kommunerna önskar. 

Syftet med denna bok är att kortfattat och lättillgängligt ge politiker, an-
ställda i kommunerna och mindre företag samt övriga berörda och intresse-
rade, baskunskaper om delar av EU, speciellt gäller det för vår del de avsnitt 
som hänförs till den sociala dimensionen. Hit hör även det arbete som bed-
rivs av arbetsmarknadens parter på Europanivå, i form av samråd och för-
handlingar inom ramen för den sociala dialogen. En annan central del är den 
europeiska socialfonden med de möjligheter till bland annat kompetensut-
veckling som den även fortsättningsvis ger. 

Boken kommenterar de artiklar som har anknytning till den sociala dimens-
ionen, d.v.s. frågor kring sysselsättning, arbetsmiljö, jämställdhet m.m. 

Varje avsnitt inleds med kommentarer därefter följer de artikeltexter som 
berörts. 

Hur EU genom Amsterdamfördraget påverkar kommunerna i det dagliga 
arbetet är den 3:dje skriften i serien (PA ** EU). 

Tidigare skrifter i denna serie är Collective Agreements in Swedish Local 
Authorities och Svenska lagar och avtal inom arbetsrätten. Det är en ordlista 
på svenska, engelska, tyska och franska. 
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Boken:  Hur EU genom Amsterdamfördraget påverkar kommunerna i det 
dagliga arbetet beställs från: Kommentus Förlag, 117 99 Stockholm 
Telefon: 08-709 59 90. Fax: 08-709 59 80. E-post: forlagorder@kommentus.se 
Beställningsnummer ISBN 91-7099-858-2 
Pris: 160 kronor, moms, frakt och expeditionsavgift tillkommer. Mängdrabatt 
ges. Använd gärna bifogad beställningssedel. 
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dagliga arbetet bifogas bara till kommunstyrelsen 

Beställningssedel för boken 

 

mailto:forlagorder@kommentus

	Hur EU genom Amsterdamfördraget påverkar kommunerna i det dagliga arbetet

