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Sveriges Kommuner och Regioners budskap inför Sveriges 
ordförandeskap i EU våren 2023  
 
 
Inledning 

EU når hela vägen ner i den lokalpolitiska vardagen. SKR anser därför att stärkt delaktighet, 
kunskap och engagemang kring EU-relaterade frågor i Sverige är av stor vikt. Den 
långsiktiga målsättningen för arbetet är att svenska medborgares delaktighet i beslut som 
fattas på EU-nivå ska vara lika god som när det gäller den kommunala, regionala och 
nationella nivån.  

Arbetet med att stärka delaktighet, kunskap och engagemang kring EU-frågor sker på olika 
sätt.  Utgångspunkten är att eftersom kommuner och regioner påverkas av EU bör också 
dessa vara en del av den svenska rösten i EU-samarbetet. Det är en viktig utgångspunkt att 
kommuner och regioner är delaktiga i Sveriges EU-arbete.  

Sverige behöver en starkare röst i EU och här har kommuner och regioner mycket att 
tillföra. Till exempel när det handlar om lagstiftning som ska implementeras av den lokala 
och regionala nivån så kommer implementering gå smidigare och överträdelseärendena bli 
färre om dessa parter är med och utformar den redan under förhandling på EU-nivå. 
Samråden på nationell nivå är en del i detta arbete och dessa bör utvecklas och stärkas för 
att få till en sammanhängande process. Det är ett arbete som kan komma att stärka samtliga 
parter.  

Ett annat exempel på ett arbete där kommuner och regioner kan vara med och bidra till och 
utgöra en del av en stark svensk röst är genom att delta i utformningen av prioriteringarna i 
det kommande svenska ordförandeskapet. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser det 
svenska ordförandeskapet i EU våren 2023 som en möjlighet för hela Sverige att vara en 
stark och proaktiv röst i Europasamarbetet. 

EU påverkar svenska kommuner och regioner, det råder det ingen tvekan om, därav har SKR 
identifierat ett antal frågor som är av stor vikt för kommuner och regioner de kommande 
åren och som kommuner, regioner samt SKR anser bör prioriteras och därmed belysas och 
ges extra utrymme våren 2023. 

Tonvikten i denna skrivelse ligger på konkreta sakfrågor som berör kommuner och regioner 
och där EU har beslutskompetens och kan göra skillnad för kommuner och regioner. Det är 
av stor vikt även i EU-sammanhang att värna det lokala självstyret och 
subsidiaritetsprincipen.  
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Sist men inte minst vill SKR också framhålla vikten av att alltjämt, och särskilt under det 
svenska ordförandeskapet, visa upp olika delar av Sverige. Vi är ett avlångt land som 
rymmer många olika samhällen med olika förutsättningar t ex gällande natur och kultur,  
storstäder och landsbygd, skog och fjäll och öppna fält och kust. Det är viktigt att övriga EU 
får se dessa delar av vårt land men viktigast är att hela landet får vara del i det svenska 
ordförandeskapet. Det kan förhoppningsvis leda till en ökad dialog om EU-arbetet runt om i 
Sverige och också öka delaktigheten i det svenska EU-arbetet.   

Hanteringen, effekterna och lärdomarna av covid-19-pandemin 
SKR utgår ifrån att hanteringen, effekterna och lärdomarna av covid-19-pandemin blir 
centrala frågor i EU-samarbetet de kommande åren, och således också under 2023. 
Förhoppningsvis har pandemin avtagit i styrka och de flesta som vill bli vaccinerade har blivit 
det. Fokus torde ligga på den ekonomiska och sociala återhämtningen och att skapa 
strukturer så att EU står bättre rustat vid nästa tillfälle som Europa ställs inför en pandemi 
eller annat hälsohot.  
 
SKR har förståelse för att många, mot bakgrund av pandemin, vill stärka EU:s förmåga att 
hantera gränsöverskridande hot mot människors hälsa och förbättra samordningen på EU-
nivå beträffande krisberedskap och insatser vid hälsokriser. Förbundet är positivt till 
europeiskt samarbete, men även global samverkan inom ramen för bl.a. 
Världshälsoorganisationen (WHO), för att bekämpa covid-19 och andra allvarliga hälsohot. 
Sådant samarbete bör dock ske med beaktande av subsidiaritetsprincipen och 
medlemsländernas huvudansvar för såväl hälso- och sjukvård, socialtjänst och 
folkhälsoarbete som katastrofhantering. EU:s arbete bör inriktas på att stödja 
medlemsländerna och deras lokala och regionala myndigheter i arbetet med att hantera 
hälsohot, främja god folkhälsa och tillhandahålla god hälso- och sjukvård. Detta kan ske 
genom t.ex. gemensam upphandling av medicinska förnödenheter men också genom att 
främja sjukvårdssamarbete mellan medlemsländerna så att länder med ledig kapacitet 
smidigt kan avlasta andra länder där sjukvården är satt under stor press. EU har i praktiskt 
arbete under året 2020-2021 även mycket tydligt visat på betydelsen av internationellt 
samarbete vid t.ex. utveckling, framställning, upphandling och distribution av vaccin.  
 
SKR vill i detta sammanhang också understryka betydelsen av att EU:s institutioner och 
myndigheter ser till att den inre marknaden upprätthålls och fungerar även i 
krissituationer. En viktig lärdom från covid-19-krisen är att det är viktigt att inte upphandling 
och transporter av läkemedel, medicintekniska produkter, personlig skyddsutrustning och 
andra varor och tjänster försvåras i kristider. Kriser får heller inte omöjliggöra för vård- och 
omsorgspersonal och andra nyckelgrupper att arbetspendla över nationsgränserna. 
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Sakområden av stor vikt för kommuner och regioner i EU-samarbetet  
 
Värnandet av demokratin och det demokratiska samtalet 
 

Första gången både kvinnor och män fick rösta i ett riksdagsval i Sverige var för snart hundra 
år sedan, 1921. Sedan dess har våra fri- och rättigheter blivit fler och allt fler länder i världen 
har demokratiserats, men de senaste åren har vi sett en oroande utveckling. På många 
platser har den demokratiska utvecklingen stannat av eller börjat rulla tillbaka. 

Det är uppenbart att det demokratiska system som vi känner i dag varken är färdigt eller kan 
tas för givet. Vi behöver ta oss an utmaningarna som finns i vår tid för att se till att vi har en 
levande och hållbar demokrati även i framtiden. Medborgares möjlighet till inflytande och 
delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för 
kommuner och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att 
utveckla ett hållbart samhälle. 

Valdeltagandet i nationella val såväl som val till Europaparlamentet är högt i Sverige jämfört 
med i andra EU-länder. Dock är deltagandesiffrorna i val till Europaparlamentet alltför låga i 
Sverige, såväl som övriga medlemsstater, för att ge EU den legitimitet som behövs. Det 
demokratiska utanförskapet behöver adresseras utifrån ett individperspektiv och 
valdeltagandet öka. 

Demokratin i Sverige och i EU utmanas av odemokratiska strömningar och krafter med en 
främlingsfientlig agenda. Vi behöver öka kunskapen om vad demokrati innebär både i 
rättigheter och skyldigheter och varför vi i Sverige och EU valt det demokratiska system som 
vi har. 

En viktig del i demokratiarbetet är det demokratiska samtalet. Det är hotat av ett allt 
hårdare debattklimat. Nästan var tredje journalist och förtroendevald i Sverige har utsatts 
för hot, våld eller trakasserier i samband med sitt uppdrag. Det hotar också deras arbete. Hot 
och hat drabbar även den bredare allmänheten, till exempel har var femte person ofta 
avstått från att publicera något på internet av oro för att utsättas för hot eller trakasserier. 
Hur värnar vi det demokratiska samhället, för alla, i hela Europa? 

 Budskap  
o Inkludera EU-nivån i det nationella arbetet med demokratifrågor. 
o Fortsätt arbetet, att tillsammans med kommuner och regioner, utveckla det 

förebyggande arbetet mot hot, hat och våld mot förtroendevalda på lokal, 
regional, nationell och EU-nivå. 

o Verka för en positiv utveckling av det demokratiska samtalet och inkludera 
ett EU-perspektiv i detta arbete. 

Jämställdhet, jämlikhet och diskriminering 
En aspekt, som är viktig att lyfta fram i samband med  arbetet för att värna demokratin, och 
som det svenska EU-ordförandeskapet tyvärr torde ha anledning att uppmärksamma, är 
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jämställdhet, jämlikhet och diskriminering. I EU:s fördrag slås fast att respekten för 
människans värdighet, jämlikhet och respekten för de mänskliga rättigheterna, inklusive 
rättigheter för personer som tillhör minoriteter, hör till EU:s grundläggande värden. 
Medlemsstaternas samhällen ska kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, 
rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Men tyvärr kan vi se att dessa gemensamma värden gång efter annan ifrågasätts och 
motarbetas på olika håll inom EU. Alla EU-länder har t.ex. ännu inte ratificerat Europarådets 
konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet 
(Istanbulkonventionen), HBTQI-personer diskrimineras systematiskt i några medlemsländer, 
rasismen är fortfarande utbredd och etniska minoriteter motarbetas eller till och med 
förtrycks. 

EU-kommissionen har under senare år, inom ramen för sitt arbete med att skapa en 
”jämlikhetsunion”, presenterat flera olika strategier och handlingsplaner i syfte att motverka 
diskriminering och rasism, främja jämställdhet mellan kvinnor och män och stärka 
rättigheterna för romer, HBTQ-personer och personer med funktionsnedsättning. Men 
ytterligare insatser behövs för att värna de grundläggande europeiska värdena.  

 Budskap 
o Sverige bör under sitt ordförandeskap 2023 på alla sätt verka för allas rätt 

och möjlighet att forma samhället och sitt eget liv oavsett kön, etniskt 
ursprung, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, 
könsidentitet och köns-uttryck eller sexuell läggning. 

Social sammanhållning och integration  
Det finns en lång tradition av och en stor kunskap inom de kommunala bostadsbolagen att 
arbeta med åtgärder som syftar till integration och social sammanhållning. Denna kunskap 
och tradition måste vårdas samtidigt som fortsatt bostadsbyggande stimuleras. Det har 
konstaterats att de allmännyttiga bolagen utför ett betydande arbete och att kompetensen i 
de allmännyttiga bolagen bör tas tillvara. En stark allmännytta är enligt en generell modell  
viktig för att kommunerna ska kunna arbeta vidare för att minska segregationen genom 
såväl sociala som fysiska insatser.  

Sverige är idag det enda land i Europa som inte har en subventionerad bostadssektor, istället 
ger vi riktade stöd till dem som behöver för att de ska kunna finansiera sitt boende. Flera EU-
medlemsstater har istället det de kallar för ”social housing”. Det övergripande syftet med 
den sektor som betecknas som "social housing" är att göra det möjligt även för hushåll med 
svagare ekonomi att bo i ändamålsenliga bostäder. Vid internationella jämförelser klassas 
inte sällan den svenska allmännyttan som "social housing". 

I Sverige kommer inte marknaden att kunna lösa bostadsbristen för en kostnad som anses 
vara ekonomiskt överkomlig, dvs till ett pris som de bostadsbehövande har råd med. Istället 
behöver Sverige hitta andra lösningar att lösa bostadsbristen på och minska dess påverkan 
på integrationen och den sociala sammanhållningen. Eftersom Sverige inte vill tillämpa 
”social housing” och således inte ivrar för de förslag inom den sociala pelaren kring ”social 
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housing” som en lösning på bostadsproblemet föreslås istället möjliggörandet av 
gruppundantag i statsstödsreglerna för att hitta nationella lösningar på bostadsmarknaden 
kopplat till integration.  

 Budskap  
o Driv frågan om att möjliggöra gruppundantag i statsstödsreglerna för  att 

hitta nationella lösningar på bostadsmarknaden kopplat till integration.  

Migration 
Asyl- och flyktingmottagandet är en fortsatt mycket angelägen fråga för kommuner och 
regioner.  

Kommissionen presenterade i september 2020 ett nytt reviderat förslag  på en gemensam 
asyl- och migrationspakt. Tanken med förslaget är bland annat att få medlemsstaterna att 
komma överens om hur de asylsökande i framtiden ska fördelas solidariskt mellan 
medlemsländerna. Detta för att förhindra att en motsvarande situation skulle uppstå som 
den hösten 2015, då några medlemsländer fick ta ett oproportionerligt stort ansvar för de 
många asylsökande som kom till EU, bland andra Tyskland och Sverige.  

Migrationsfrågan är en fortsatt mycket angelägen fråga för EU att lösa ut eftersom den i 
annat fall riskerar att skapa stor splittring mellan medlemsländerna. Om inte EU:s 
medlemsländer har lyckats komma överens om en gemensam migrationspolitik som bland 
annat innebär en jämnare fördelning av de asylsökande mellan medlemsstaterna när Sverige 
tar över ordförandeskapet är det viktigt att denna fråga prioriteras.  

Asyl- och flyktingmottagandet är huvudsakligen ett statligt ansvar, vilket bland annat innebär 
att staten ska stå för de kostnader som uppkommer. Men i det praktiska arbetet har 
kommunerna och regionerna en avgörande roll eftersom mottagandet av asylsökande och 
flyktingar inte äger rum på en abstrakt nationell nivå utan sker lokalt. Det är därför 
nödvändigt att det lokala och regionala perspektivet får inflytande när beslut fattas i frågor 
som rör målgruppen.  

 Budskap  
o Verka för en jämnare fördelning av de asylsökande bidrar till ett bättre 

mottagande vilket gynnar såväl målgruppen som samhället i stort.  
o Inkludera den lokala och regionala nivån när beslut fattas i frågor som rör 

asyl- och flyktingmottagande, oavsett om det är på nationell eller inom 
ramen för ministerrådet på EU-nivå. 

Det socialpolitiska området 
EU behöver en socialpolitisk grund, EU har en robust EU-rättslig reglering på plats, men 
SKR anser att vi inte behöver mer EU-lagstiftning inom det socialpolitiska området. Istället 
behöver vi stärka den sociala dialogen och partssamarbetet på EU-nivå och se till att 
befintliga regelverk efterlevs. Detta gäller särskilt när kommissionen lägger fram förslag med 
hänvisning till den sociala pelaren. Ägandeskapet för dessa frågor måste ligga på nationell, 
regional och lokal nivå. 
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Vidare understryker SKR vikten av att regeringen i varje enskilt initiativ som kommissionen 
presenterar, värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen, med autonoma 
arbetsmarknadsparter som ansvarar för lönebildning och anställningsvillkor genom 
kollektivavtal, som i sin tur skapar förutsättningar för lokala överenskommelser och lokalt 
självstyre. 

Sveriges Kommuner och Regioner pekar även på behovet av att istället för lagstiftning arbeta 
med frågor som till exempel jämställdhet utifrån ett brett perspektiv, såsom utbildnings- och 
yrkesval, karriärvägar, ett delat ansvar för hem och familj och jämställdhetsintegrering. Enligt 
samma argumentation bör EU, istället för att lagstadga om t.ex. minimilöner och 
lönetransparens, främja en lönebildning som bygger på kollektivavtalslösningar mellan 
arbetsmarknadsparter i medlemsstaterna samt stödja den sociala dialogen på Europeisk 
såväl som nationell och lokal nivå genom kapacitetsbyggnad. 

Ett gott exempel på arbete enligt denna modell var de gemensamma målsättningar som var 
kopplade till Europa 2020-strategin. Gemensamma målsättningar som bryts ner på 
nationell, regional och lokal nivå ger kommuner och regioner (och även nationer) bättre 
möjligheter att jobba med dessa frågor på ett aktivt och konkret sätt. Just målsättningarna 
kopplade till Europa 2020-strategin bröts ner och lades in i budgeten på lokal och regional 
nivå, vilka tydligt kunde kopplas till nationella siffror. Arbetet inom ramen för Europa 2020-
strategin med tydliga och konkreta mål, på lokal, regional, nationell och EU-nivå är ett sätt 
att arbeta på som svenska kommuner och regioner ofta lyfter som ett framgångsrikt 
arbetssätt.   

 Budskap 
o Driv på arbetet med att förespråka gemensamma riktlinjer och 

målsättningar när samarbetet fördjupas inom t ex jämställdhet, 
arbetsmiljö och löner, inte ny EU-lagstiftning. 

Digitalisering  
Konkurrenskraft, digitalisering och grön omställning lyfts av EU fram som drivkrafter som 
ska omvandla industrin, stödja de små och medelstora företagen och se till att EU förblir 
hållbart och konkurrenskraftigt. Den gröna omställningen är den gröna given som är EU:s 
nya tillväxtstrategi. Digitaliseringen ska göra industrin och företagen mer proaktiva, ge 
arbetstagarna nya färdigheter och stödja utfasningen av fossila bränslen i ekonomin. EU ser 
också att konkurrenskraften på världsmarknaden behöver nyttja den inre marknadens 
effekter för att fastställa globala standarder.  

Hur man med detta breda verksamhetsutvecklingsperspektiv kan använda och ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter på bästa sätt samtidigt som man är medveten om de olika 
utmaningar som digitaliseringen kan föra med sig är viktigt.  
 
Infrastrukturen för digitalisering och de rättsliga hindren och förutsättningar är två 
områden som är angelägna att adressera för en lyckad digitalisering med målet att 
åstadkomma tillgänglighet för alla. För att åstadkomma tillgänglighet för alla kommer det 
att krävas offentliga insatser och stöd då marknaden inte kommer att klara det på egen 
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hand. Det är dessutom angeläget att processen för tillgänglighet ökar i hastighet, det har inte 
minst pandemin visat.  

EU och Sverige delar en ambitiös målsättning om ett uppkopplat Sverige som driver tillväxt. 
Utbyggnaden finansieras bl.a. via EUs jordbrukspolitik och den Regionala utvecklingsfonden. 
I takt med att Sverige går över till en nationell stödmodell för bredbandsutbyggnad, som SKR 
välkomnar, får Sverige inte sänka ambitionen. SKR välkomnar en fokusering av 
Jordbruksfondens medel på insatser som främjar ett hållbart jordbruk. Drygt 4 miljarder kr 
har funnits för bredband i Landsbygdsprogrammet  och regeringen behöver nu stärka upp 
den nationella stödmodellen med motsvarande belopp inte minst för att säkra den 
kvarvarande utbyggnaden på glesbygden. 

 Budskap 
o Sträva mot ett utökat utrymme för offentliga aktörer att ta sin del av 

ansvaret för utvecklingen inom digitaliseringsområdet. Lokala och regionala 
aktörers unika betydelse för det som är av allmänt intresse behöver värnas 
och framhållas i lagstiftningsarbetet för att de ska kunna ta sitt ansvar för at 
göra det som är bäst  utifrån förutsättningar och omständigheter på den 
plats de befinner sig, oavsett medlemsstat och region. Det hindrar inte att 
hänsyn också ska  tas till vad marknaden redan genomfört och åstadkommit 
och att nästa steg kan tas utifrån nulägesbilden.    

o Låt Jordbruksfonden främja vårt hållbara jordbruk. Stärk samtidigt Regionala 
utvecklingsfondens inriktning på landsbygdsutveckling, där 
ortsammanbindande bredband är en viktig del. 

 
Miljö och klimatfrågor  
EU:s gröna giv är en tillväxtstrategi för en hållbar ekonomi och med syfte att ställa om till en 
modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Målen är att EU ska vara 
klimatneutralt 2050, att ekonomisk tillväxt har frikopplats från resursförbrukning och att inga 
människor eller platser lämnas utanför. 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 miljö, energi- och klimatområdet. Flera av dessa innehåller regler som 
direkt påverkar förutsättningarna för miljö- och klimatarbete och bredare verksamhet i 
kommuner och regioner. 

 Budskap  
o Driv på ett ökat fokus på EU:s övergripande mål för miljö och klimat och 

stärk insatser för måluppfyllnad. EU:s regelverk och initiativ får bäst resultat 
om de ger goda och stödjande förutsättningar för kommuner och regioner 
och  undviker detaljkrav och krav på vissa tekniker för hur målen ska nås. Det 
gäller särskilt detaljkrav som försvårar för bioenergi, biodrivmedel, 
fjärrvärme, energiutvinning ur avfall och energieffektivisering.  

o Skapa förutsättningar för omställningen av energisystemet, främst en 
omfattande elektrifiering av industri och transporter med tillhörande 
utbyggnad av eldistributionen. Ta tillvara den potential som finns i arbetet 
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med energisystemintegration. Fjärrvärme är ett system som flexibelt kan ta 
tillvara olika lokala energiresurser, frigöra elektrifiering till andra områden 
och samspela med smarta elnät. I Sverige och Finland står FV redan för halva 
värmemarknaden, medan Heat Roadmap Europe kostaterat att det finns en 
mycket stor potential för lönsam utbyggnad i flera andra MS. Viktiga svenska 
erfarenheter (best practice) och behov av fortsatt utveckling finns bland 
annat kring reglerat tillträde för spillvärme (3PA), lågtempererad fjärrvärme, 
värmelagring, negativa utsläpp (CCS och biokol) och energiutvinning ur avfall 
(w2e). 

o Lyft fram vikten av att prioritera havsfrågor. En hållbar havspolitik är en 
väsentlig grund för både hållbara transporter, konkurrenskraftigt näringsliv, 
biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan och klimatanpassning längs 
kusterna.  

o Det behövs ambitiösa EU-regler för utsläpp till luft, vatten och mark. 
Föroreningar rör sig över nationsgränser och den inre marknadens regler 
måste vara rättvisa. Lagstiftarna måste dock säkerställa att kravställandet är 
rimligt och i proportion till riskerna. 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. För att optimera 
miljöinsatserna behöver riskbedömning och rimlighetsavvägning kunna 
göras nära källan.  

o Lagstiftning måste präglas av ett uppströmsperspektiv och ställa skarpa krav 
på producenterna. Det är långt mer kostnadseffektivt att förebygga utsläpp 
vid källan än att exempelvis införa ökad rening i reningsverken. 

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 föreslagits skärpas till 55 procents minskning av 
utsläppen (jämfört med 1990) kommer omställningen av transportsektorn sannolikt att 
behöva gå snabbare framåt än hittills. 
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o Verka för ökad samordning mellan EU:s fonder och program samt för 

möjligheterna att ytterligare samordna de investeringsmedel som finns 
tillgängliga via nationella plan, länstransportplaner, EU:s regionalfonder 
och CEF. 

o Verka för 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. Det är målet som är det viktiga. 

o Verka för att hänsyn tas till de nordiska förhållandena när det gäller såväl 
planering och utbyggnad av infrastruktur som för möjligheterna för 
produktion av biodrivmedel.  

o Verka för fortsatt överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och 
sjöfart. Det är viktigt att varje transportslags potential nyttjas på ett sätt så 
att transporteffektiviteten ökar samtidigt som miljö- och klimatbelastningen 
minskar.   

o Verka för fortsatt utveckling och färdigställande av TEN-T nätet. Det är 
viktigt att åtgärder längs det utpekade nätet prioriteras i den nationella 
planeringen i Sverige. TEN-T spelar en stor roll inte minst för 
gränsöverskridande transporter.  

o TEN-T har stor betydelse för utvecklingen i svenska regioner och kommuner 
och det är viktigt att hänsyn tas till de särskilda förutsättningar som råder i 
Sverige: inte minst vad gäller befolkningsmängd, befolkningstäthet och 
geografi.  

o Sveriges kommuner och regioner har kommit långt i omställningen mot ett 
fossilfritt transportsystem. Det är därför viktigt att verka för att styrningen 
från EU är teknikneutral så att inte innovativa lösningar motverkas och att 
de satsningar som genomförts tas tillvara. Detta gäller såväl 
drivmedelsfrågor som frågor om fordonsteknik och digitalisering. Det viktiga 
är att lösningarna är kostnadseffektiva och styr mot samma målsättningar.  

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

 

Anders Knape  
Ordförande 

 

Sverigedemokraterna reserverade sig mot styrelsens beslut att avge skrivelsen med 
hänvisning till eget yrkande, se bilaga. 
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Reservation från Sverigedemokraterna, Styrelsen 2021-06-18 

SKR:s budskap i Sveriges EU-arbete samt inför kommande 
ordförandeskap i EU 
Vi reserverar oss mot styrelsens beslut med hänvisning till eget yrkande enligt nedan. 
Sverigedemokraterna ställer sig i huvudsak positiva till förslaget till budskap från 
SKR. Det finns emellertid några justeringar vi vill föreslå: 

1. Det bör framhållas tydligare att demokratins grundpelare såsom yttrandefrihet, 
åsiktsfrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet måste värnas. Det som särskilt bör beaktas 
och uppmärksammas är yttrandefriheten, som är under angrepp från många håll. 

2. För att under ordförandeåret med trovärdighet kunna verka mot all form av 
diskriminering bör SKR i sitt budskap uppmana riksdagen att fullt ut implementera 
Europakonventionens artikel 14 i svensk lag. 

3. Det bör vara upp till respektive medlemsland i EU att besluta om när, var och hur 
de väljer att ta emot flyktingar och asylsökande. Likväl som att EU inte ska påtvinga 
Sverige att ta emot migranter, ska Sverige genom EU inte heller påtvinga andra länder 
att göra detsamma. Beslutet om att ta emot migranter bör tas av den enskilda 
nationalstaten efter möjlighet. 

4. SKR bör vara tydliga med att åtgärder på energibesparingsområdet 
(”klimatåtgärder”) ska vara teknikneutrala och basera sig på principen ”well-to-
wheel”, dvs inkludera hela livscykeln när olika lösningar bedöms. 

Sverigedemokraterna yrkar med hänvisning till ovanstående att ändra följande i den 
föreslagna skrivelsen: 

1. att på s. 3, under ”Budskap”, lägga till punkten ”Verka för att stärka 
yttrandefriheten” 

2. att på s. 4, under ”Budskap”, i texten lägga till ”politisk eller annan åsikt” 

3. att på s. 5 stryka punkten "Verka för en jämnare fördelning av de asylsökande 
bidrar till ett bättre mottagande vilket gynnar såväl målgruppen som samhället i stort” 

4. att på s. 7, under Miljö och klimatfrågor, under ”Budskap”, lägga till punkten 
”Lyfta fram vikten av att åtgärder som motiveras med klimatnytta baseras på 
livscykelanalyser” 
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