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Den sociala dimensionen inom EU och kommunerna – 
från Luxemburg till Barcelona. 
”Sverige klarar inte av det tuffa tempot i EU- samarbetet. Vill vi ha något att 
säga till om i Europa krävs bättre spaning, vidgat deltagande och en mer 
energisk bevakning av EU-frågorna. Annars riskerar vi att medborgarnas 
främlingskap inför EU blir för starkt” skriver professorn i statsvetenskap, 
Daniel Tarschys vid Stockholms universitet under DN debatt den 4 juni 2002. 

Vad kan då kommuner och landsting göra för att öka intresset, förbättra kun-
skaperna och bevakningen av EU, särskilt vad gäller arbetsgivar – och per-
sonalfrågor, liksom utbytet mellan länderna på skolområdet, både för an-
ställda och elever? 

Ett bra sätt kan vara att ta del av arbetsgivarpolitiska sektionens nyutkomna 
bok ”Den sociala dimensionen inom EU och kommunerna – från Luxemburg 
till Barcelona”. Den är en uppdaterad version av Hur EU genom Amsterdam-
fördraget påverkar kommunerna i det dagliga arbetet. 

Den nya boken ger en bra bild av och en kortfattad överblick över det arbete 
som nu pågår inom EU och därmed påverkar kommuner och landsting i det 
dagliga arbetet. Genom denna bok får läsaren även ett bra avstamp för att 
följa den fortsatta utvecklingen inom EU-området. 

Frågor om boken besvaras av Kristina Ossmer och Marie-Louise Edgren. 

För beställning av bok se vår webbplats www.svekom.se eller på telefon  
020-31 32 30, fax 020-31 32 40. 

 

http://www.svekom.se/
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Bilagor 

Den sociala dimensionen inom EU och kommunerna – från Luxemburg till  
Barcelona.  

Boken skickas till adressaten Personalfrågor och säljbrev sändes till adressaten  
Gymnasieskola. 
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