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Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL)
Är en arbetsgivar- och intresseorganisation
• Värnar lokalt och regionalt självstyre
• Tecknar centrala kollektivavtal för över en
miljon medarbetare

En politisk organisation:
• Kongress: 451 ledamöter
• Styrelse: 21 ledamöter
• Nio beredningar och tre delegationer
• Ett kansli: 450 tjänstpersoner
Medlemmar:
• Alla 290 kommuner
• Alla 20 regioner

Ordförande
Anders Knape (M)

Varför arbetar SKL med EU?
• EU når hela vägen ner i den
lokalpolitiska vardagen
• Det sätt som EU påverkar lokal och
regional nivå i Sverige är på många sätt
unikt då det svenska kommunala och
regionala självstyret är starkt i
jämförelse med i andra länder
• EU-medlemskapet innebar delvis nya
ramar för hur kommuner och regioner
får bedriva sin verksamhet
• Den europeiska arenan ger nya
finansieringsmöjligheter och arenor för
erfarenhets – och informationsutbyte

SKL och EU
• Decentraliserat EU-perspektiv
• EU-frågor hos varje beredning
• Ny EU-beredning på plats
• Handläggare med ansvar att bevaka EU
utifrån sina respektive ansvarsområden
• EU-samordnare på avdelningarna bildar
internt EU-nätverk
• SKL:s internationella sektion med det
övergripande ansvaret för att EUperspektivet utvecklas och inte glöms bort

SKL:s Brysselkontor
•
•
•
•
•

På plats i Bryssel sedan 1992
Square de Meeûs 1 - ”Regionernas och kommunernas hus”
Fyra medarbetare
Utstationeringsprogram
Uppgifter – tre ben:
1. Omvärldsbevakning
2. Politikerstöd
3. Kommunikation

”Vi ska bara göra sådant som inte
lika gärna kan göras från Stockholm”

SKL:s positioner
– stor och liten på samma gång
STOCKHOLM

BRYSSEL
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• Få aktörer

• Många aktörer
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• Allianser nödvändiga
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Förordningar gäller över nationell
lagstiftning
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Direktiv ska införlivas i nationell
lagstiftning

Politisk/kulturell
Samordning genom icke-bindande
verktyg
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Riktlinjer och råd

•

Utbyte av goda exempel;
partnerskap - twinning

•

EU:s program och fonder

EU:s påverkan på kommuner
Sammanlagt påverkar EU lite mindre än hälften av
dagordningspunkterna för kommuner

47 %

EU:s påverkan på regioner
Sammanlagt påverkar EU lite mer än hälften av
dagordningspunkterna för regioner

57 %

Regionkommittén
• Regionkommittén (ReK) är ett rådgivande organ med uppgift att
bedöma Europeiska unionens lagstiftning och politik ur ett lokalt och
regionalt perspektiv.
• 350 ledamöter varav 12 folkvalda representanter från svenska
kommuner och regioner.
• Arbetet sker i 6 utskott, 5ggr/år, beslut fattas i plenum, 6ggr/år
• Ledamöterna representerar hela skalan av lokal- och
regionalpolitiska aktörer i EU. En del ledamöter är regionpresidenter
i stora regioner och företräder flera miljoner invånare, andra är
ledamöter i regionala parlament eller i mindre kommunala
församlingar

Svenska delegationen
i Europeiska Regionkommittén
CIVEX
Institutionella frågor,
medborgarskap,
styresformer
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SKL:s priofråga: Ett hållbart asyloch flyktingmottagande i hela EU
− Viljeinriktning:
− SKL förordar en jämnare fördelning av asylsökande mellan medlemsländerna.
− SKL anser att det lokala och regionala perspektivet ska ha ett inflytande när beslut fattas i frågor som
rör asyl- och flyktingmottagandet.
− Aktiviteter:
− SKL ska agera för att det lokala och regionala perspektivet i mottagandet av asylsökande och
nyanlända tas i beaktning i beslut som fattas på EU-nivå.
− SKL 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.
− SKL ska bevaka utvecklingen av de nya förslagen och vad de får för konsekvenser för lokal och
regional nivå.

Situationen i dag:
68,5 miljoner människor på flykt
40 miljoner av dessa är interna flyktingar
25,4 miljoner befinner sig i ett annat land
3,1 miljoner är asylsökande

Asylmottagandet i EU 2015 - 2018
Antal asylsökande*

Anlänt via Medelhavet**

2015 – 1 255 600

(1 032 408)

2016 – 1 204 290

(373 652)

2017 – 649 855

(185 139)

2018 – 580 840

(141 472)

Majoriteten av de asylsökande till EU 2018 kom från Syrien (12 %),
Afghanistan (8 %) och Irak (6 %)
*Eurostat **UNHCR

Vad händer i EU på migrationsområdet?
CEAS, ”asylpaketet”, antogs 2013:
Dublin(III)förordningen
Eurodac
Skyddsgrundsdirektivet
Mottagandedirektivet
Procedurdirektivet

Förslag från EU-kommissionen
2016 - ett reviderat asylpaket
Kommissionens förslag om ett nytt asylpaket består av sju rättsakter
varav fem är klara/nästan klara för förhandling:
Mottagandedirektivet
Skyddsgrundsförordningen
Eurodac-förordningen
EASO
EU-gemensamt system för vidarebosättning

De två förslag som inte är klara för förhandling ännu är:
Asylprocedurförordningen - syftar till att fastställa ett enhetligt
förfarande för internationellt skydd som är effektivt, rättvist och
balanserat. Till skillnad från tidigare får MS inte ha förmånligare
bestämmelser.
Dublinförordningen – avgör vilken medlemsstat som ska ansvara för
prövning av en asylansökan. En omfördelningsmekanism införs som
aktiveras med automatik när antalet asylansökningar i en medlemsstat
överstiger en viss tröskel. Förslaget avser även att förenkla och
effektivisera handläggningen av Dublinärenden.

Vägarna över Medelhavet

20152016
20182019
2017

Under 2018 kom 141 472 migranter till EU via Medelhavet, 2 277 saknas/befaras ha omkommit.
Hittills i år har 15 215 personer kommit via Medelhavet, 424 personer saknas/befaras ha
omkommit. Ytterligare 5779 personer har anlänt Grekland/Spanien landvägen.*
*UNHCR 2019-05-05/06
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Övriga förslag och åtgärder
• Utökad gräns- och kustbevakning – 10 000 gränsvakter år 2027,
utökat mandat att bevaka EU:s yttre gränser, assistera vid
avvisningar och bekämpa gränsöverskridande brottslighet
• Operation Sophia – förlängt mandat till 30 september men utan
fartyg
• Samarbete med länder utanför EU (t.ex. African Trust Fund) –
bekämpa så kallad irreguljär migration och öka återvändandet
• Översyn av återvändandedirektivet
• Öka vidarebosättning – 50 000 har vidarebosatts sedan 2015
• Öka laglig migration (bl.a. blåkortsdirektivet)

Omedelbara åtgärder
• Utökat stöd till Marockos
gränsbevakning
• Evakuera migranter som fastnat i Libyen
– IOM och ök med Niger
• Situationen i Grekland
• Tillfälliga landsättningsarrangemang

AMF, asyl- och migrationsfonden
Kommissionen föreslår:
• I-et tas bort från AMIF
• Målgrupp – asylsökande, nyanlända,
familjeåterförening, arbetskraftsinvandring
• Fokus på tidiga insatser
• En ökning till 10,415 miljarder EUR:
60 %, cirka 6,2 miljarder EUR,avsätts till MS program,
40 %, cirka 4,2 miljarder EUR, avsätts för riktat stöd till
MS

5 miljoner EUR till respektive MS, övrigt fördelas utifrån en
fördelningsnyckel utifrån behov som återspeglar medlemsstaternas
behov inom följande områden:
− Asyl (30 %), laglig migration och integration (30 %)
− bekämpning av irreguljär migration
− återvändande

40 %

Vad gör SKL inför EUvalet?
− Informerar om hur EU påverkar lokal och regional nivå. Genomför utbildningar om EU i
lokalpolitiken i kommuner och regioner, tillsammans med SIEPS (Svenska institutet för
Europapolitiska studier)
− Arrangerar Europadagen den 9:e maj tillsammans med Europaparlamentet, Europeiska
kommissionen, Regeringskansliet och arbetsmarknadens parter med temat valet
− Uppdaterade produkter som På gång inom EU, EU i lokalpolitiken och EU-priofrågor och Lär
andra om EU på www.skl.se/eu
− Sänder under våren 4 stycken webbsändningar om aktuellt inom EU på SKL:s kanal SKL Play
− Vi var med och arrangerade en valdebatt i Bryssel den 10 april med partiernas toppkandidater

Vad gör SKL-kontoret i Bryssel?

Börja om från början
Börja om på nytt!

Europaparlamentet tar form
• Från och med 27 maj inleder de nyvalda
ledamöterna sitt arbete med att bilda
politiska grupper i Europaparlamentet
• Det krävs minst 25 ledamöter från minst
en fjärdedel av EU-länderna för att bilda
en politisk grupp
• Mandatperioden inleds den 2 juli med ett
konstituerande sammanträde i
Strasbourg
• Då väljs ny talman, 14 vice talmän, 5
kvestorer (rådgivare åt presidium) samt
utskottens storlek och sammansättning
bestäms
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