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SKR prioriterade EU-frågor 2022 
 
Bakgrund  

SKR:s prioriterade EU-frågor är ett antal frågor som styrelsen pekar ut som särskilt 

viktiga för SKR att fokusera på under det kommande året. Detta görs med stöd i 

förbundets arbetsordning, däri det står att beredningen för EU-frågor ska stödja 

arbetsutskottet i arbetet för påverkan utifrån styrelsens årliga EU-prioriteringar. 

Ärendet bör förstås som en omvärldsbevakning för att stärka förutsättningarna för 

förbundet att agera såväl tidigt som proaktivt, samt ett ärende som gör det tydligt för 

förbundets medlemmar vilka EU-frågor förbundet fokuserar lite extra på under 

nästkommande år.  

Prioriterade EU-frågor är frågor som har stor politisk eller ekonomisk betydelse för 

svenska kommuner och regioner och där frågan bedöms vara i ett särskilt viktigt 

påverkansskede i Bryssel. Frågor som gått över i en genomförandefas i Sverige lyfts 

alltså inte upp som egna prioriteringar.  

 

Prioriterade EU-frågor utgår från:  

1) Kommissionens arbetsprogram för 2022  

2) SKR Inriktningsdokument 2020 - 2023 

3) Strategiska agendan 2019-2024  

4) Ursula von der Leyens state of the union  

5) Pågående initiativ och ärenden ifrån kommissionen.  

 
Andra EU-frågor  

Det finns således ytterligare frågor och skeenden som inte har pekats ut som särskilda 

EU-prioriteringar, men som kansliet ändå kommer att hantera under 2022 inom den 

löpande intressebevakningen. 

Exempel på sådana andra viktiga EU-frågor är; 

sammanhållningspolitiken, EU:s långtidsbudget, EU:s fonder och program samt 

den särskilda återhämtningsplanen Next Generation EU, svenska 

ordförandeskapet våren 2023, hanteringen av covid-19-utbrottet, det lokala 

självstyret, energipolitiken, hållbarhetsperspektivet, EU:s legitimitet och 

framtidskonferenserna, några närmare beskrivet nedan. 

 

EU:s långtidsbudget tillsammans med det tillfälliga återhämtningsinstrumentet Next 

Generation EU är ett stort stimulanspaket som finansieras via EU-budgeten. Några av 

de åtgärder som ingår är React-EU, ger tillfälligt ökade resurser genom 

sammanhållningspolitiken, via faciliteten för återhämtning och resiliens. SKR 

inkommer med synpunkter till arbetet samt följer implementeringen av 

återhämtningsplanen under 2022 så det stämmer överens med svenska kommuner och 

regioners behov. 

 

mailto:info@skr.se
http://www.skr.se/
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-commission-work-programme-key-documents_sv
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-821-0.pdf?issuusl=ignore
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-2019-2024/
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_en
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Förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet för rådet 2023 kommer att 

följas noggrant utav SKR. Sverige är ordförandeland våren 2023 (januari-juni). 

Sverige är då sist ut av trion Frankrike, Tjecken, Sverige. Frankrike som är ordförande 

under våren 2022 och påbörjar ordförandeskapet i januari. SKR har påbörjat arbetet 

med att bevaka frågan och i juni 2021 tog SKR beslut om önskad inriktning på vad 

man gärna ser i det svenska EU-ordförandeskapets prioriteringar 2023. SKR har 

skickat in de prioriteringar vi vill se till regeringen, och vi vet nu att regeringen 

kommer att fastslå sina prioriteringar efter valet hösten 2022. SKR kommer att 

fortsätta vara aktiva intressebevakare i frågan under hela perioden före själva 

ordförandeskapet. Vi kommer uppmärksamma EU-ordförandeskapet 2023 för våra 

medlemmar och hur de kan vara involverade i förberedande möten, konferenser osv. 

Hanteringen av covid-19-utbrottet, som i mars 2020 helt lamslog stora delar av 

Europa och av WHO klassificerades som en global pandemi, har sedan dess helt 

överskugga allt annat arbete inom EU. EU har vidtagit en lång rad åtgärder i syfte att 

begränsa smittspridningen, säkra tillgången till medicinska förnödenheter, främja 

forskning om behandling av och vaccin mot covid-19, stimulera sjukvårdssamarbete 

mellan medlemsländerna och bekämpa desinformation om det nya coronaviruset och 

covid-19. Under 2021 har stort fokus legat på upphandling och distribution av vaccin 

samt införandet av ett EU-gemensamt digitalt covid-19-bevis. EU har även tagit olika 

initiativ som ska bidra till ekonomisk återhämtning. Den fortsatta hanteringen av 

pandemin och dess ekonomiska och sociala effekter kommer med största sannolikhet 

att dominera EU:s dagordning även under 2022. Covid-19-utbrottet berör SKR och 

dess medlemmar på många olika sätt.  

Även om hälso- och sjukvård och socialtjänst i grund och botten är nationell kompe-

tens, har kommissionen mot bakgrund av pandemin tagit flera olika initiativ som berör 

SKR:s medlemmar, t.ex. vad gäller krisberedskap och upphandling av vaccin. 

Kommissionen presenterade i november 2020 ett förslag till ”Europeisk hälsounion” 

med förslag till förordningar om allvarliga gränsöverskridande hälsohot samt om 

utvidgade mandat för EU:s läkemedelsmyndighet (EMA) och smittskyddsmyndighet 

(ECDC). Dessa nya lagförslag har förhandlats i Ministerrådet och Europaparlamentet 

under 2021 och arbetet fortskrider under 2022. I början av 2022 väntas dessutom EU:s 

nya myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA), som inrättas som 

en intern avdelning inom kommissionen, vara i full drift. 

Pandemin har haft stora effekter på EU-medlemsländernas arbetsmarknad och 

näringsliv. Krisens utveckling och effekter varierar stort i EU:s medlemsländer likaså i 

Sveriges 290 kommuner och 21 regioner vilket bland annat beror på det lokala och 

regionala näringslivets sammansättning. Framtiden är dock osäker framtid för både 

många lokala företag och företag som ingår i globala värdekedjor beroende av 

varandras förutsättningar.  

Jämte medlemsländernas egna insatser för att mildra effekterna av coronapandemin 

för näringslivet, har även EU vidtagit åtgärder för att reparera den ekonomiska och 

sociala skada som pandemin orsakat. EU:s medlemsländer och Europaparlamentet har 
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enats om en återhämtningsplan som ska leda unionen ut ur krisen och lägga grunden 

för ett modernare och mer hållbart EU.  

Den statliga styrningen av kommuner och regioners verksamhetsområden upplevs ha 

ökat i omfång, komplexitet och detaljeringsgrad under de senaste decennierna. Frågan 

om lokalt självstyre är central även på EU-nivå och EU-rätten har stor påverkan på 

kommunernas uppgifter och politiska handlingsutrymme. Frågan är även aktuell i och 

med att Europarådets kongress ska granska Sverige i förhållande till 

Europakonventionen om kommunal självstyrelse under 2022. En representativ 

demokrati bygger på att förtroendevalda kan delta i det demokratiska samtalet med 

medborgarna, på ett tryggt och säkert sätt, utan att drabbas av otillbörlig påverkan 

eller trakasserier av olika former. För att möta den utveckling som sker behöver 

många aktörer agera tillsammans såväl nationellt inom varje stat som gemensamt i 

Europa för att utgöra en motståndskraft, och vända utvecklingen. Mot den bakgrunden 

kommer SKR självklart fortsätta intressebevaka det lokala självstyret på såväl 

nationell som europeisk nivå. 

Inom energipolitiken finns stora anspråk på både ny produktion, utökad 

överföringskapacitet och ökade möjligheter till lagring och flexibilitet. I dagsläget är 

elbristen tydlig på flera håll i landet och väntas öka framöver. I södra Sverige har det 

lett till genomslag för höga internationella priser. SKR kommer följa frågan 

om  energipriserna, med koppling till nationell och EU-förslag om energipolitik och 

infrastruktur. Här kommer betydelsen lyftas av vikten av innovation och utvecklings 

samt ett bredare hållbarhetsperspektiv med koppling till den gröna given. Biologisk 

mångfald diskuteras mycket på EU-nivå, med konkreta genomslag på områden såsom 

skogsstrategi, bioenergi, vattenkraft etc. SKR kommer följa frågan främst i dess 

genomslag på andra områden och i ett bredare hållbarhetsperspektiv. 

EU:s legitimitet, rättsstatsprincipen och EU:s framtidskonferens är även frågor 

som genomsyrar debatten på EU-nivå. EU:s legitimitet ligger självklart till grund för 

SKRs påverkansarbete på EU-nivån. Framtidskonferensen som löper under ett års tid 

och avslutas under det franska ordförandeskapet våren 2022. SKR ser att framtida 

prioriterade frågor kommer kunna få inspiration från framtidskonferensens resultat 

och de initiativ som kommer därifrån.  

SKR prioriterade EU-frågor 2022 

A. Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU  

B. Att bygga ett starkt socialt Europa  

C. Översyn av statsstödsregler- och riktlinjer  

D. EU:s avloppsdirektiv  

E. Ett klimatneutralt EU 2050  

F. Mobilitet och infrastruktur  

G. EU:s landsbygdspolitik  

H. EU:s läkemedelslagstiftning  

I. Digitalisering – Europas digitala decennium  



 

 2021-12-17  Dnr: 
21/01256 

4 (16) 
 

    

   
 

 

 

A. Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU  

I september 2020 presenterade EU-kommissionen ett förslag på en ny asyl- och 

migrationspolitik för unionen, den så kallade asyl- och migrationspakten. Pakten 

innehåller en rad förslag på området som till exempel:  

- Screening- och gränsförfaranden  

- Revidering av bestämmelser om vilken medlemsstat som har ansvar för en 

asylansökan  

- En ny mekanism för solidaritet mellan medlemsstater 

- Ett gemensamt system för återvändande av dem som inte har skyddsskäl 

- Förstärkning av gränsbevakning, bekämpning av människosmuggling och 

trafficking 

- Fokus på att underlätta reguljär migration  

Ett av förslagen i den nya pakten har till syfte att komma till rätta med den ojämna 

fördelningen av asylsökande mellan medlemsstaterna. Detta för att förhindra att en 

motsvarande situation som den som uppstod under hösten 2015, då vissa 

medlemsstater fick ta ett oproportionerligt stort ansvar, ska upprepas. Förslaget 

innebär bland annat att den förordning som reglerar vilket land som ska ansvara för en 

asylansökan, Dublinförordningen, avskaffas och ersätts av Asyl- och 

migrationshanteringsförordningen. Huvudregeln från Dublinförordningen kvarstår 

dock som innebär att den asylsökande ska ansöka om asyl i det första EU-land hen 

kommer till. Undantag ska göras om personen har studerat, arbetat eller har 

föräldrar/vårdnadshavare, minderåriga barn eller syskon, i ett annat medlemsland.  

Det nya i förslaget är den så kallade solidaritetsmekanismen som föreslås och som är 

tänkt att fungera som avlastning för de länder som får ta ett oproportionerligt stort 

ansvar. Ett medlemsland som anser sig ha högt mottagande ska kunna larma 

kommissionen, som då tar ställning till om så är fallet och aktiverar en 

solidaritetsmekanism som innebär att övriga medlemsländer ska vara behjälpliga men 

kan välja att vara det på olika sätt. Inte endast genom att ta emot asylsökande som 

omplaceras, utan även till exempel genom att bidra till att återvända personer som har 

fått ett slutgiltigt avslag på sin ansökan. 

Några av förslagen i pakten har gått framåt. Till exempel har en preliminär 

överenskommelse nåtts mellan medlemsländerna och parlamentet om nya villkor för 

blåkortet, ett europeiskt uppehålls- och arbetstillstånd för högutbildad 

arbetskraftsinvandring. Vidare finns en nära förestående överenskommelse om att 

ersätta Europeiska byrån för stöd till asylfrågor, EASO, med en EU-gemensam 

asylbyrå med utökat mandat att bland annat hjälpa medlemsländerna i krissituationer. 

Däremot har framsteg inte gjorts i frågorna om vilken medlemsstat som ska ansvara 

för asylansökningar och om solidariteten mellan medlemsstaterna 

Sedan 2015 har antalet personer som har kommit till EU för att söka skydd minskat. 

Däremot har de personer som kom till EU irreguljärt, dvs. utan nödvändiga tillstånd, 

Koppling 

förbundets 
föreslagna 

inriktningsmål 

2020-2023. 
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ökat under de första nio månaderna 2021 till cirka 120 000 personer; att jämföra med 

77 000 motsvarande period år 2020, och 91 000 år 2019. Pandemin har försvårat 

återvändandet av de personer som har fått avslag på sin asylansökan och genomförda 

utvisningar har mer än halverats.  

Nya situationer i omvärlden påverkar migrationen till EU, till exempel den snabbt 

förändrade situationen i Afghanistan samt den situation som uppstått i Belarus där 

migranter, huvudsakligen från Irak, kommer till Belarus för att ta sig vidare till EU 

genom gränsen mot Lettland, Litauen och Polen.    

Mottagandet av asylsökande och integrationen av nyanlända sker inte på en abstrakt 

nationell nivå utan sker lokalt. Det är därför avgörande att lokala och regionala 

myndigheter beaktas när beslut fattas gällande målgruppen, och att kommuner och 

regioner tillförs tillräckliga resurser för att bedriva ett framgångsrikt integrations-

arbete. Europa står inför demografiska utmaningar med en åldrande befolkning. En 

framgångsrik etablering av nyanlända i såväl samhälls- som arbetslivet är därför 

avgörande. Även nyanlända kvinnors möjligheter att komma in på arbetsmarknaden 

måste tas till vara. Det är en fråga om jämställdhet, men också om att förhindra att 

nyanlända familjer hamnar i långvarig fattigdom och bidragsberoende. 

Asyl- migrations- och integrationsfonden, AMIF, har utökats till cirka 9,9 miljarder 

euro under nästa programperiod 2021-2027. Utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv 

är det angeläget att bevaka så att medel även kommer lokala och regionala nivån till 

del samt att höjd tas för de lokala och regionala myndigheternas olika förutsättningar 

och aktuella situation. I ett land kan det vara mottagandet av asylsökande som 

dominerar medan det i andra länder är integrationsutmaningar som står överst på 

dagordningen.  

Förväntade resultat: 

➢ SKR förordar en jämnare fördelning av asylsökande mellan medlemsländerna. 

➢ SKR anser att det lokala och regionala perspektivet ska ha ett inflytande när 

beslut fattas i frågor som rör asyl- och flyktingmottagandet. 

Aktiviteter: 

➢ SKR ska aktivt verka för att det lokala och regionala perspektivet i 

mottagandet av asylsökande och nyanlända tas i beaktande i beslut som fattas 

på EU-nivå. 

➢ SKR ska delta i de sammanhang där kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan 

medlemsländerna sker på området, bland annat inom ramen för det nätverk 

som CEMR har startat. 

➢ SKR ska bevaka utvecklingen av de nya förslagen och vad de får för 

konsekvenser för lokal och regional nivå. 
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B. Att bygga ett starkt socialt Europa 

EU har sedan flera år tillbaka ett ökat fokus på de sociala frågorna. Vid det sociala 

toppmötet i Göteborg 2017 lade kommissionen fram ett socialt paket och presenterade 

ett reflektionspapper om den sociala dimensionen av Europas framtid. Samma år 

antogs även den europeisk pelaren för sociala rättigheter, med 20 principer och 

rättigheter som ska bidra till rättvisa och välfungerande arbetsmarknader på tre 

områden: lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt 

social trygghet och inkludering. Kommissionen har även presenterat en handlingsplan 

för pelarens genomförande. EU-ländernas ledare, EU-institutionerna, 

arbetsmarknadens parter och företrädare för det civila samhället träffades vid det 

sociala toppmötet i Porto 2021 för att understryka och stärka åtagandet om att 

genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter. 

Med hänvisning till pelaren har kommissionen lagt fram flera olika strategier och 

direktivförslag på arbetsrättens område samt infört en social resultattavla för den 

europeiska terminen. Kommissionens ambition och arbete för ett starkt, mer socialt 

rättvist Europa fortsätter.  

Kommissionen vill bygga en ”EU:s jämlikhetsunion” för att värna EU:s värderingar 

och skapa jämlikhet oavsett kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller tro, 

funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Därför har ett flertal strategier och 

handlingsplaner1 för jämlikhet presenterats inom olika områden under 2020 och 2021. 

Dessa frågor berör och engagerar förbundets medlemmar och SKR kan bidra till att 

uppmärksamma detta arbete. EU:s strategier och handlingsplaner sätter kommuner 

och regioner i centrum för kampen mot diskriminering och för mänskliga rättigheter. 

Eftersom lokala och regionala myndigheter är närmast medborgarna, är de bäst 

lämpade att identifiera ojämlika metoder och kartlägga ojämlikheter, men också att 

föregå med gott exempel genom sin egen personalpolitik och sitt sätt att erbjuda 

service och tjänster. Samtidigt måste kommuner och regioner få rätt verktyg och 

resurser för att systematiskt bekämpa ojämlikhet. 

SKR arbetar med de frågor som lyfts inom ramen för den sociala dimensionen av EU 

och ett starkt socialt Europa med utgångpunkten att värna kommunernas och 

regionernas roll och den svenska arbetsmarknadsmodellen. SKR bedriver ett aktivt 

påverkansarbete avseende den europeiska pelaren för sociala rättigheter och de förslag 

som presenteras med hänvisning till pelaren. Under 2022 kommer förbundet fortsatt 

bevaka genomförandet av och arbetet med de lagstiftningsakter och strategier som 

antagits samt arbetet med pågående och kommande förslag såsom: 

- Handlingsplanen för pelaren 

- Arbetsvillkordirektivet 

- Det strategiska ramverket för arbetsmiljö och därtill hörande initiativ 

- Förslag till direktiv om minimilöner 

 
1 Strategi för jämställdhet 2020-2025, Handlingsplan mot rasism 2020-2025, EU-strategi för 

funktionshindrades rättigheter, EU-strategi för barnets rättigheter, EU-strategiskt ramverk för romsk 

jämlikhet, inkludering och delaktighet, HBTQI och jämlikhetsstrategi, Handlingsplan för integrering 

och inkludering, EU-strategi för att bekämpa antisemitism 

Koppling 
förbundets  

inriktningsmål 

2020-2023. 

Attraktiva 

arbetsgivare 

och engagerade 

medarbetare: 

1. Arbetsfreden 

inom sektorn 
tryggas genom 

centrala och 

samhällsekono
miskt 

ansvarsfulla 

kollektivavtal. 

2. Kommuner, 

regioner och 

deras företag 
erbjuds en 

sammanhållen 

arbetsgivar-

politik. 

3. 

Medlemmarna 
stärks i deras 

arbetsgivarroll 

för attraktiva 
arbetsplatser 

och engagerade 

medarbetare.  

4. Vägarna till 

välfärdsjobben 

blir smidigare, 
snabbare och 

flexiblare. 
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- Förslag till direktiv om lönetransparens 

Samt kommande initiativ såsom: 

- Arbete på digitala plattformar och kollektiva förhandlingar för egenföretagare 

- Meddelande om att stärka den sociala dialogen med arbetsmarknadens parter 

på europeisk nivå 

- Minimiinkomster  

- Digitalisering, distansarbete och rätten att koppla ned, en arbetsmarknad i 

konstant förändring. 

Förväntade resultat: 

➢ Kommunernas och regionernas roll som arbetsgivare samt utförare och 

beställare av välfärdstjänster är avgörande för den sociala sammanhållningen, 

jämlikheten och sysselsättningen i Europa. SKR ska stärka deltagande och 

genomförande från kommuner och regioner samt som arbetsmarknadspart av 

de initiativ som tas för att stärka den sociala dimensionen av EU så att 

åtgärderna ska få lämplig och reell effekt.  

➢ Det är avgörande för SKR och våra medlemmar att den svenska 

arbetsmarknadsmodellen värnas och garanteras. Viktigt att autonoma och 

ansvarstagande arbetsmarknadsparter ansvarar för lönebildningen och 

anställningsvillkor, i allt fortsatt arbete på det social- och arbetsrättsliga 

området. Att europeiska regelverket utformas med utrymme för detta. 

Aktiviteter: 

➢ SKR ska, enskilt och genom sina europeiska arbetsgivar- och 

paraplyorganisationer, påverka och bevaka EU:s lagstiftningsarbete, 

handlingsplaner och strategier för jämlikhet och andra initiativ inom den 

sociala dimensionen.  

➢ SKR ska informera om den svenska arbetsmarknadsmodellen inom EU och 

söka allianser för att denna ska kunna bevaras, ex. hos nordiska kollegor. 

➢ SKR ska stärka dialogen med Statsrådsberedningen och kommissionens 

representation i Sverige i alla delar av den europeiska planeringsterminen.  

➢ SKR kommer särskilt noga att fortsatt söka påverka och bevaka presenterade 

och aviserade lagstiftningsförslag från kommissionen såsom direktivförslagen 

om minimilöner och lönetransparens, förslag om digitalt plattformsarbete, 

stärkande av den sociala dialogen och minimiinkomster, på så sätt att de 

respekterar den svenska arbetsmarknadsmodellen.  

➢ SKR ska noga bevaka EU:s kommande lagstiftningsarbete rörande 

jämställdhet och anti- diskriminering och intressebevaka genomförandet utav 

EU:s nya jämställdhetsstrategi.  

➢ SKR ska även genom referensgrupper och samråd på europeisk och nationell 

nivå söka påverka, genom remissvar och annat arbete och bevaka EU:s 

lagstiftningsarbete och kommande implementering i svensk lagstiftning utifrån 

de redan antagna rättsakterna på så sätt att de respekterar den svenska 

arbetsmarknadsmodellen. 
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C. Översyn av statsstödsregler- och riktlinjer  
 

EU:s regler för statligt stöd är strategiskt viktiga på många konkurrensutsatta områden 

eftersom de har betydelse för finansiering med offentliga medel också på kommunal 

och regional nivå. EU:s regelverk syftar främst till att bevaka intresset av 

konkurrensneutralitet. På de många områden i kommuner och regioner där privata 

aktörer verkar parallellt med offentligt verksamhet måste därför hänsyn tas till 

reglering på EU-nivån.  

 

Fördragens regler, med tillhörande meddelanden och riktlinjer följs upp regelbundet. 

Inom flera generaldirektorat pågår därför översynsarbete bl.a. i form av ett stort antal 

s.k. ”fitness checks” och samråd. Dessa har tagit sikte på hur det generella regelverket 

fungerar och hur det slår i olika verksamheter. Många verksamheter finns i kommuner 

och regioners kärnområden exempelvis hälso- och sjukvård och social omsorg.  

 

Under 2022 kommer översynen av gruppundantagsförordningen att röra flera viktiga 

områden. Det handlar bl.a. om förutsättningarna för den gröna och digitala 

omställningen. Syftet är att underlätta gröna investeringar och tar då sikte exempelvis 

på bredbandsutbyggnad, hållbart byggande men också andra större satsningar för 

laddningsinfrastrukturen. Även när det gäller järnvägssektorn förutses utvidgning av 

möjligheten att tillämpa gruppundantag. 

 

Kommissionen säger sig vilja stödja medlemsstaterna i finansieringen av tjänster som 

är nödvändiga för enskilda människor och samhället som helhet men betonar att det 

ska ske utan avkall på kontrollen av statligt stöd. Kommissionen lyfter också fram 

behovet av att förhindra snedvridning av konkurrensen på befintliga marknader.  

 

Många områden berörs av det breda arbetet på statsstödsområdet. Det handlar om 

horisontell reglering, som gruppundantagsförordningen och förordningen om statligt 

stöd av mindre betydelse. Det rör också utpekade verksamhetsområden; som energi 

och miljöstöd och stöd till forskning och innovation, men också regionala flygplatser 

och annan lokal infrastruktur.  

 

SKR har som mål att EU i större utsträckning ska respektera kommunernas och 

regionernas självstyre. Såväl i det korta perspektivet som på lång sikt är det därför 

nödvändigt att bygga bred politisk förståelse för vad det statsstödsrättliga regelverket 

betyder för förutsättningar för organisering och finansiering av vår verksamhet.  

 

Fördragens regler för statligt stöd är i sin utformning enkla. Med statliga medel avses 

alla former av offentliga medel – också medel från kommuner och regioner. 

Offentliga medel ska inte användas så att de snedvrider en marknads funktionssätt. I 

sin tillämpning blir dock denna enkla sanning mycket komplicerad och så teknisk att 

de politiska dimensionerna skyms. Ska vi bevaka vår organisationsfrihet och vårt 

självstyre i förhållande till reglerna om statligt stöd kommer det att krävas politiskt 

engagemang och kunskap om vad som kan påverkas – och vad vi bara har att förhålla 

oss till.  

Koppling 

förbundets  

inriktningsmål 

2020-2023 
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demokrati och 
effektiv 

styrning: 

6. Staten och 
EU ska i 

större 

utsträckning 
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regionernas 

självstyre och 

behov av 
långsiktig 

finansiering. 

8. Kommuner 
och regioner 

har stärkta 

förutsättningar 
för god 

ekonomisk 

hushållning.  
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Under de kommande årens arbete kommer många tillämpningsfrågor att bearbetas. 

Det är då viktigt att vi har både politiska och kunskapsmässiga förutsättningar att 

bevaka vårt handlingsutrymme, i förhållande till våra parlamentariker, i 

regionkommittén och inom ramen för våra samarbetsorganisationer på europanivå.  

 

Förväntade resultat: 

➢ SKR vill motverka att det statsstödsrättsliga regelverket inte ytterligare 

begränsar kommuner och regioners organisationsfrihet och möjlighet att 

finansiera det som är av allmänt ekonomiskt intresse.  

➢ SKR vill motverka ökning av antalet detaljerade förskrifter och 

förhållningsregler inom sakområden som bredband, infrastruktur och 

transporter men också i horisontella frågor som tjänstedirektivet.  

➢ SKR vill driva att tillämpliga tröskelvärden för undantag och utrymme för 

förenklad handläggning höjs, eller i vart fall lämnas oförändrade.  

 

Aktiviteter: 

➢ SKR ska bedriva ett systematiskt och långsiktigt arbete för att bygga kunskap 

om hur reglerna för statligt stöd påverkar organisations- och 

finansieringsförutsättningarna för verksamhet i egen regi.  

➢ SKR ska inom ramen för arbete i CEMR och SGI Europe bevaka samråd som 

för horisontella regelverk; t.ex. vad som kan bli föremål för gruppundantag 

och vad som ska anses utgöra en tjänst av allmänt intresse. 

 

D. EU:s avloppsdirektiv  
 

EU-kommissionen har inlett en revision av det trettio år gamla avloppsdirektivet, 

Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD). SKR välkomnar revisionen 

eftersom direktivet är föråldrat och inte driver miljöskyddet utifrån dagens utmaningar 

och kunskapsläge tillräckligt kraftfullt. Till följd av att dagens regelverk är både 

ålderdomligt och inte anpassats för svenska förhållanden har kommissionen stämt 

Sverige för att ett antal reningsverk inte levt upp till kraven i direktivet, vilket har lett 

till allvarliga konsekvenser för ett antal kommuner.  

 

En utvärdering av direktivet genomförs av kommissionen och ett reviderat förslag är 

att vänta under 2022. Förslaget väntas ligga i linje med de strategiska ambitioner som 

redogjorts för i den gröna given. I processen har det tydligt framgått att kommissionen 

identifierat ett generellt behov av revidering för att anpassa direktivet till dagens 

utmaningar och möjligheter. Utvärderingen visar bland annat att gällande direktiv inte 

är tillräckligt för att hantera föroreningar som exempelvis läkemedelsrester och 

mikroplaster.  

 

Utvärderingen har även visat på behov av att anpassa direktivet i linje med dagens 

teknologiska möjligheter och rådande klimatutmaningar. Det förefaller även finnas 

ambitioner hos kommissionen om att utvidga direktivet till att potentiellt också 
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omfatta dagvatten, bräddningar, enskilda avlopp samt mindre 

gemensamhetsanläggningar.   

 

Förväntade resultat: 

➢ Generellt vill SKR ha skarpa ramverk som säkerställer en bättre miljö, men 

regelverken bör vara målinriktade, riskbaserade och tillräckligt flexibla för att 

kunna anpassas till de olika förhållanden som råder inom EU vad gäller till 

exempel klimat, naturgivna förutsättningar samt hur glest befolkade olika 

områden är. 

➢ SKR vill att lagstiftarna säkerställer samstämmighet mellan avloppsdirektivet 

och ramdirektivet för vatten. Kommuner måste kunna skydda miljön genom att 

bygga nya eller bygga ut befintliga avloppsreningsverk när befolkningen 

växer. 

➢ SKR vill att uppströmsperspektivet ska prioriteras och att det ska ställas högre 

krav på producenter av kemikalier och läkemedel snarare än att ställa krav på 

ökad reningsgrad i avloppsreningsverk. 

➢ SKR vill att avloppsdirektivet likställer kallt avloppsvatten i norra Europa med 

kalla avloppsvatten på hög höjd inom övriga EU för att säkerställa att Sverige 

ges rätt till undantag för biologisk rening i kallt klimat.  

➢ SKR vill undvika att avloppsdirektivets omfattning utvidgas till att också 

reglera dagvatten, små gemensamhetsanläggningar och enskilda avlopp, vilka 

redan regleras genom vattenförvaltningens åtgärdsprogram utifrån 

förutsättningarna i respektive vattenförekomst. EU bör därför istället fokusera 

på att stödja medlemsstaterna arbete med hållbara dagvattenlösningar genom 

att tillgängliggöra finansiering samt ett gemensamt ramverk med definitioner, 

kunskapsmaterial och stöddokument om exempelvis PFAS eller mikroplaster. 

 

Aktiviteter:  

➢ SKR ska bevaka kommande reviderat förslag och utifrån innehåll utöva 

påverkansarbete i de nyckelfrågor som identifierats.  

➢ SKR ska delta i de sammanhang som kommissionen arrangerar för att lyfta 

förbundets position och arbeta aktivt med frågan i andra europeiska 

sammanhang så som inom CEMR, SGI Europe samt Regionkommittén.  

➢ SKR ska samverka med Svenskt Vatten och andra relevanta svenska aktörer 

samt ha dialog med svenska europaparlamentariker och regeringskansliet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. 

10. Kommuner 

och regioner är 

ledande i arbetet 

med att minska 

utsläppen av 

koldioxid och 

andra klimatgaser 
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klimat- och 

miljömål. 
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E. Ett klimatneutralt EU 2050  
 

Inom EUs gröna giv finns en tydlig inriktning på att EU ska bli klimatneutralt 2050. 

Utifrån detta och i ramverket för återhämtning har kommissionen lanserat en mängd 

initiativ för stöd och regleringar, såsom en översyn av de centrala direktiven på 

energi- och klimatområdet och en taxonomi för hållbara aktiviteter kopplat till 

investeringar, finansiering och hållbarhetsredovisning. De innehåller regler och 

kriterier som direkt påverkar förutsättningarna för klimatarbete, upphandling, ekonomi 

och bredare verksamhet i kommuner och regioner.  

 

Den gröna given omfattar en klimatlag och skärpta klimatmål för EU 2030 samt 

strategier för cirkulär ekonomi, biologisk mångfald, livsmedelskedjan från jord till 

bord, renoveringsvågen, Europeisk Bauhaus och ytterligare en mängd initiativ inom 

energi, industri, transport, miljö, klimat och integration i EU:s finansiella ramverk. I 

lagstiftningspaketeten inom ”Fit for 55” eller ”Delivering the Green Deal” i juni och 

december 2021 ingår förslag till översyn av ett tiotal direktiv, för bland annat 

energieffektivisering, byggnaders energiprestanda, förnybar energi, energibeskattning, 

markanvändning, utsläppshandel och bördefördelning mellan medlemsstaterna. Starka 

finansiella kopplingar finns, till EU:s nästa budget, i återhämtningsplanen och i den 

föreslagna sociala klimatfonden, som ska finansieras genom en utvidgning av 

utsläppshandeln till byggnader och transporter samt krav på medlemsstaternas 

motfinansiering. 

 

Förväntade resultat: 

➢ SKR vill att EU:s regelverk och initiativ ger goda och stödjande 

förutsättningar för kommuner och regioner.  

➢ SKR vill undvika detaljkrav som försvårar för bioenergi, biodrivmedel, 

fjärrvärme, kraftvärme, energiutvinning ur avfall, energieffektivisering etc.  

 

Aktiviteter:  

➢ SKR ska bevaka utarbetandet av initiativen inom European Green Deal. 

➢ SKR ska bevaka och inom CEMR, SGI Europe och Regionkommittén 

samverka kring utarbetandet av detaljlagstiftning vid översynen av direktiven 

för energieffektivisering, byggnader och förnybar energi samt kriterier för 

hållbara aktiviteter, för att undvika problematiska begränsningar i användning 

av och investeringar i biodrivmedel, fjärrvärme, kraftvärme, bioenergi, 

energiutvinning ur avfall, energieffektivisering och klimatkrav etc. 
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F. Mobilitet och infrastruktur   

Frågor som berör transportsystemets omställning mot minskade växthusgasutsläpp 

är  angelägna för både kommuner och regioner. Både utifrån att nationella och lokala 

klimat- och miljömål ska kunna uppnås, och utifrån hur kommunernas och 

regionernas egna verksamheter inklusive kollektivtrafiken ska fungera framåt är detta 

därför viktiga frågor att bevaka. Utvecklingen av mobilitet och infrastruktur påverkar 

också direkt kommun- och regioninvånarnas liv, såväl till och från arbetet som på 

fritiden, liksom näringslivets förutsättningar. 

Inom EU finns en tydlig inriktning mot en omställning av transportsystemet till 

klimatneutralitet genom den europeiska gröna given och Parisavtalet. Transporter står 

idag för ca 25 procent av EU:s utsläpp av växthusgaser och för att nå klimatneutralitet 

till år 2050 måste de totala växthusgasutsläppen från transportsektorn minska med 90 

procent till dess. I och med att målet mot 2030 också har skärpts till 55 procents 

minskning av utsläppen (jämfört med 1990) kommer omställningen av 

transportsektorn att behöva gå snabbare framåt än hittills. 

Under 2021 presenterade kommissionen en rad åtgärder för smart och hållbar 

mobilitet, inte minst inom ramen för de förslag till ändringar av direktiv och 

förordningar, som sammanfattningsvis kallas Fit for 55. Många av dessa förslag 

kommer även att vara aktuella för diskussion under 2022 bland annat direktivet om 

utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen samt en översyn av förordningen 

om fastställande av normer för koldioxidutsläpp från nya personbilar och nya lätta 

nyttofordon. Även riktlinjerna för de Transeuropeiska Transportnäten (TEN-T) är 

föremål för översyn och ett nytt förslag till riktlinjer remitteras från och med 

december 2021 och blir därmed också en viktig fråga under 2022.  

Förväntade resultat: 

➢ SKR vill att EU:s stöd, regelverk, policy och forskning om drivmedel ska ha sin 

utgångspunkt i minskad klimatpåverkan och bättre luftkvalitet, och inte styra 

mot specifika tekniker.  

➢ SKR vill att hänsyn tas till de nordiska förhållandena när det gäller såväl 

planering och utbyggnad av infrastruktur som för möjligheterna för produktion 

av biodrivmedel. 

➢ SKR vill se en bättre samordning mellan infrastruktur-, digitalisering- och 

energifrågor, på såväl nationell som europeisk nivå. 

Aktiviteter:  

➢ SKR ska bevaka den nya strategin för smart och hållbar mobilitet och de 

åtgärder som följer av den. 

➢ SKR ska bevaka och föra fram regionala och kommunala intressen i 

kommissionens pågående översyner av TEN-T-förordningen och direktivet för 

utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen. 

➢ SKR ska delta i CEMR:s och SGI Europe påverkansarbete samt ha goda 

kontakter med de svenska regionkontoren i Bryssel. 
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G. EU:s landsbygdspolitik 

Kommissionen presenterade under sommaren 2021 sin vision för EU:s 

landsbygdsområden. I visionen finns förslag om att inrätta en s.k. 

landsbygdsgiv/landsbygdspakt, som ska främja samarbetet mellan förvaltningsnivåer. 

En handlingsplan kommer att utarbetas för visionens genomförande och 

kommissionen har också för avsikt att inrätta en mekanism för landsbygdssäkring – 

där all EU-politik ska granskas utifrån ett landsbygdsperspektiv (s.k. territoriella 

konsekvensanalyser). Ett särskilt observationsorgan kommer att inrättas inom 

kommissionen för att ytterligare förbättra insamling och analys av data från 

landsbygdsområden. 

I Sverige pågår för närvarande en översyn av den nationella landsbygdspolitiken. SKR 

arbetar för att landsbygdspolitiken så långt som möjligt ska integreras med den 

regionala utvecklingspolitiken. Landsbygderna bör ses som en del av regionernas 

territoriella utvecklingsansvar. SKR bör på motsvarande sätt verka för att EU:s 

landsbygdspolitik integreras i regionalpolitiken. Konkret innebär det att 

landsbygdsinsatser bör kopplas tydligt till sammanhållningspolitiken snarare än den 

gemensamma jordbrukspolitiken som idag. Detta för att främja en sammanhållen 

utvecklingspolitik. Dagens åtskillnad mellan jordbrukspolitik och 

sammanhållningspolitik skapar onödiga stuprör i genomförandet. 

Förväntade resultat:   

➢ SKR vill att landsbygdspolitiken ska utgå från varje plats unika förutsättningar 

och behov. 

➢ SKR vill att landsbygdspolitikens ska utformas och genomföras med ett stort 

mått av lokalt och regionalt inflytande. 

➢ SKR vill att landsbygdspolitiken så långt som möjligt integreras med 

regionalpolitiken. 

➢ SKR vill att all EU-politik genomsyras av ett landsbygdsperspektiv. 

Aktiviteter: 

➢ SKR ska aktivt, via samråd eller möten, delta i utformningen av 

handlingsplanen för EU:s landsbygdsvision. 

➢ SKR ska möjliggöra för kommuner och regioner att delta i utformningen av 

EU:s landsbygdspolitik genom att erbjuda dialogtillfällen med kommissionen. 

➢ SKR ska verka för en sammanhållen utvecklingspolitik såväl nationellt som på 

EU-nivå genom skrivelser, debattartiklar eller andra kanaler. 
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H. EU:s läkemedelslagstiftning  

EU-kommissionen antog i november 2020 en ny läkemedelsstrategi i vilken kommis-

sionen presenterade en lång rad kommande insatser inom läkemedelsområdet, som 

avses implementeras under kommissionens mandatperiod 2019-2024. Bl.a. aviserades 

översyn och förändring av fyra rättsakter: generell läkemedelslagstiftning, läkemedel 

för sällsynta diagnoser, läkemedel för barn samt den europeiska 

läkemedelsmyndigheten EMA:s avgiftshantering. 

 

Det sistnämnda förslaget om EMA:s avgiftshantering kommer troligtvis att vara 

mindre relevant för SKR och dess medlemmar. Övriga tre rättsakter finns det dock 

stor anledning för SKR att intressebevaka, eftersom de kan få stor påverkan på 

regionerna och hälso- och sjukvården.    

 

Översynen av den generella läkemedelslagstiftningen har inletts och kommissionen 

har inlett ett öppet samråd som pågår under fjärde kvartalet 2021. Ett lagförslag har 

aviserats till fjärde kvartalet 2022. Översynen väntas bli bred och ska bland annat 

bidra till tillgängliga läkemedel till rimliga priser och främja innovation inom 

områden där det finns ouppfyllda läkemedelsbehov. Översynen omfattar regelverken 

för godkännande av läkemedel, läkemedelsmarknaden, tillgång till och produktion av 

läkemedel samt miljökrav.  

  

Vad gäller lagstiftningarna om läkemedel för sällsynta diagnoser respektive barn, sker 

nu en gemensam översyn och ett gemensamt öppet samråd har redan genomförts. 

Förslag till ny lagstiftning är att vänta under fjärde kvartalet 2022.  

 

Förväntade resultat: 

SKR kommer i sitt påverkansarbete att verka för 

➢ att den nya lagstiftningen möjliggör en sundare läkemedelsmarknad med stärkt 

konkurrens som leder till rimliga priser, 

➢ att regelverket för godkännande av nya läkemedel leder till god klinisk 

evidens, eftersom osäkerhet kring läkemedels nytta i kombination med höga 

priser riskerar att försvåra möjligheten att prioritera och införa dessa läkemedel 

i sjukvården, 

➢ incitament för utveckling av läkemedel vid ouppfyllda behov som bygger på 

behov, visad patientnytta och leder till läkemedel som når patienter, 

➢ att det skapas mekanismer för att behålla äldre, effektiva läkemedel på 

marknaden, 

➢ att lagstiftningen leder till en tryggare läkemedelsförsörjning, 

➢ att kraven på miljöriskbedömning av läkemedel skärps i hela kedjan för 

tillverkning och användning. 
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Aktiviteter: 

➢ SKR planerar återkommande möten med Socialdepartementet under 2022 för 

regelbunden dialog. Förbundet kommer att framföra att 

läkemedelslagstiftningen är en viktig fråga för det kommande svenska EU-

ordförandeskapet 2023.  

➢ SKR kommer att ha dialog och söka samsyn med Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket (TLV) samt Läkemedelsverket.  

➢ SKR kommer att skicka in ett positionspapper till kommissionen, där 

förbundets ståndpunkter sammanfattas.  

➢ SKR kommer att förmedla sina ståndpunkter till de nordiska grannländerna 

genom samarbetet i Nordiskt läkemedelsforum.   

➢ SKR avser att ta kontakt med svenska Europaparlamentariker för att informera 

om förbundets hållning i denna fråga. Förbundet avser också att framföra sina 

synpunkter till Europaparlamentets rapportörer för de kommande 

lagstiftningsförslagen när dessa har utsetts. 

I. Digitalisering – Europas digitala decennium 

EU tar stora kliv inom digitaliseringsområdet. Det är utpekat som ett av sex 

prioriterade områden i strategiska agendan för 2019-2024 och i mars 2021 lade 

kommissionen fram en vision och vägar för Europas digitala omvandling senast 2030. 

EUs digitala mål 2030 och den digitala kompassen om digital infrastruktur, 

utbildning, omställning av företag och digitala tjänster pekar ut visionen för det 

digitala decenniet. Dess tillhörande ramverk, ”Path to the Digital Decade”, beskriver 

hur målen ska uppnås.  

Kommissionen vill att Europa går in i ett digitalt decennium och att medlemsstaterna, 

inom säkra och etiska gränser, gemensamt ska öka ambitionsnivån inom 

digitaliseringsområdet. Digitaliseringen ska göra industrin och företagen mer 

proaktiva, ge arbetstagarna nya färdigheter och stödja utfasningen av fossila bränslen i 

ekonomin. Att stärka vårt tekniska oberoende, arbetet med standarder, 

innovationsförmåga, tillgång till data och utveckla infrastruktur pekas av 

kommissionen ut som centralt för medborgare och företag, men även för att nå målen 

om klimatneutralitet till 2050. Uppgiften som kommissionen har är att säkra att 

Europa fullt ut tar tillvara den digitala tidens potential, på lång sikt som en del i 

omställningen av samhället men även på kort sikt i det viktiga återhämtningsarbetet 

som ska ske inom EU i fotspåren av COVID-19 pandemin via 

återhämtningsfinansieringen.  

Kommissionen har för 2022 aviserat möjliga initiativ inom flera områden som är av 

stort intresse för kommuner och regioner. Här kan nämnas regelbok för molntjänster, 

utbyte av digitala patientöversikter och e-recept mellan medlemsstaterna, infrastruktur 

för digitala e-hälsotjänster, en europeisk analysram för att mäta dataflöden, utredning 

av enskilda personers rätt att få ut de personuppgifter som olika aktörer hanterar 

(dataportabilitet), insatser kring cybersäkerhet, översyn av statsstödsreglerna för 

bredbandsutbyggnad, ramverk för myndigheters förmåga att utbyta information 

(interoperabilitet), fortsatt arbete med en digital identitet m.m. 
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Vidare arbetas det med flera lagförslag inom AI- respektive dataområdena, bland 

annat Data Governace Act, Digital Service Act och översyn av databasdirektivet.  

Därutöver fortsätter arbeten inom flera områden av intresse för kommuner och 

regioner, exempelvis  

• etablerandet av en EU-gemensam digital plånbok för invånare (digital tillgång 

till enskildas personliga bevis som t.ex. rör identitet, folkbokföring, utbildning) 

• åtgärder för att öka enskildas och organisationers digitala kompetens, 

• tillskapandet av det ”Europeiska hälsodataområdet” (”European Health Data 

Space” EHDS) i syfte att bidra till utveckling inom hälso- och sjukvård, 

forskning och utveckling (Life Science). 

Det kan konstateras att EU tar fler initiativ och större kliv inom digitaliseringsområdet 

än tidigare. Många av frågorna har direkt beröring på kommuners och regioners 

uppdrag och till viss del kan skönjas en extensiv tillämpning av 

subsidiaritetsprincipen, där EU t.ex. ser ut att använda digitaliseringen som ett verktyg 

för att påverka medlemsstaternas rådighet inom det sociala området. Utvecklingen 

medför stora möjligheter men kan även vara förenad med risker både för 

självstyrelsen och för invånare och företag. 

Sammanfattningsvis innebär detta att SKR behöver ha en både bred och djup bild av 

EUs digitaliseringsarbete för att kunna bevaka kommuners och regioners intressen, 

men även för att vara proaktiv och påverka den EU-gemensamma agendan. SKR 

behöver förstärka insatserna, samla ihop arbetet tvärs över kansliet och vidareutveckla 

dialog med och stöd till kommuner och regioner i frågor som rör den lokal och 

regionala nivån. 

Förväntade resultat:  

➢ SKR har en samlad överblick över hur pågående och aviserade insatser inom 

digitaliseringsområdet påverkar kommuner och regioner. 

➢ Det lokala och regionala perspektivet har fått ett större inflytande och 

subsidiaritetsprincipen värnas när beslut fattas i frågor om digitalisering.  

➢ Kommuner och regioner har fått bättre möjligheter både att påverka EUs 

agenda och vara förberedda på kommande förändringar utifrån möjligheter, 

risker och påverkan på självstyrelsen. 

Aktiviteter: 

➢ SKR ska proaktivt bevaka EUs strategi om ett digitalt decennium med 

tillhörande handlingsplaner och pågående lagstiftningsarbete samt analysera 

möjligheter och risker för kommuner och regioner. 

➢ SKR ska vidareutveckla dialogen med regeringskansliet och de statliga 

myndigheterna, i syfte att säkerställa att de har med sig kommuners och 

regioners perspektiv när de företräder Sverige i EU-sammanhang. 

➢ SKR ska vidareutveckla formerna för dialog med och stöd till kommuner och 

regioner med anledning av EU:s agerande inom digitaliseringsområdet.  

➢ SKRs kansli ska formera sig för att förbättra och hålla ihop 

intressebevakningen av digitaliseringsfrågor inom EU.  
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Reservation från Sverigedemokraterna 

SKR Prioriterade frågor 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot styrelsens beslut med hänvisning till eget 

yrkande: 

Sverigedemokraterna ställer sig negativa till följande i avsnitt  

A. Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU 

Förväntade resultat: 

SKR förordar en jämnare fördelning av asylsökande mellan medlemsländerna. 

Vi delar inte uppfattningen om att asylsökande ska delas jämt mellan 

medlemsländerna. Då det ska vara upp till varje land att faktiskt bestämma huruvida 

men vill eller inte vill vara delaktiga i den principen. 

För Sveriges del så borde sedan länge ha infört ett totalstopp av asylinvandringen för 

att överhuvudtaget ha en möjligt att kunna hjälpa de som redan har kommit till vårt 

land. 

Således så yrkar vi på följande 

Att SKR genomgående i detta dokument ska ändra på texten enligt ovan angivna 

viljeinriktning. 
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