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EU-policy för Nynäshamns kommun
Allmänt
Förutsättningarna för kommunens verksamheter förändras snabbt. Kommunen måste därför ägna stor
uppmärksamhet åt att identifiera de krafter som driver förändringar och med utgångspunkt i dessa försöka definiera
framtida framgångsfaktorer för kommunen och dess verksamhet.
En av de krafter som driver förändringar är EU. Kommunen måste inom rimliga gränser hålla sig à jour med vilka
frågor som behandlas inom EU och som kan påverka förutsättningarna för kommunens egna verksamheter. Med
uttrycket "inom rimliga gränser" avses att bevakningen av EU:s arbete kan ske på en översiktlig nivå, främst i syfte
att tidigt identifiera frågor som kan komma att påverka svenska statens handlande.
Vägen från att en fråga aktualiseras inom EU till att den skall omsättas i kommunernas dagliga arbete är oftast
mycket lång. I de flesta fall skall EU:s beslut och intentioner omsättas i nationell lagstiftning eller andra nationella
regler. Kommunens omvärldsbevakning kan därför vara översiktlig gentemot EU (och andra liknande institutioner)
men måste vara intensivare när det gäller arbete som sker inom landet. Alla kommunala verksamheter måste ha
kunskaper om framför allt statsmakternas arbete, som ju i hög grad styr förutsättningarna för kommunen.
Mål för arbetet med EU-frågor
Det övergripande målet är att kommunens åtgärder långsiktigt skall gagna kommunens invånare och främja det
lokala näringslivets utveckling.
Kommunen skall på lokal nivå bidra till både FN:s och EU:s målsättningar om fredlig samverkan över
nationsgränserna. Kommunen vill därför främja handel och annat utbyte med andra länder. Utbytet skall bidra till en
positiv utveckling av Nynäshamnsföretagens konkurrensförmåga på exportmarknaden och därmed ge ökad
sysselsättning på hemmaplan.
Kommunen skall arbeta för att bland invånarna skapa ett ökat intresse för andra länder, en mer allmän insikt om
värdet av samverkan och utbyte samt ökad kulturell förståelse.
Att initiera EU-projekt – grundläggande frågor
En vanlig fråga när EU förs på tal är: "Vad skall man driva för projekt för att få EU-stöd?". Ibland är en sådan fråga
befogad och till hjälp för att stimulera tänkande och idéskapande. En viss kunskapsnivå om möjligheterna att erhålla
EU-stöd bör eftersträvas för samtliga anställda i kommunen som har möjligheter att utveckla verksamheten.
Den avgörande utgångspunkten i arbetet måste dock vara att nämnderna/förvaltningarna och kommunens bolag
frågar sig vilka projekt som kan/behöver genomföras för att utveckla verksamheten. Därefter undersöks
möjligheterna till finansiering. En sådan undersökning skall omfatta såväl möjligheterna till stöd från EU som från
andra finansiärer.
Samtliga EU-projekt som delfinansieras av kommunen skall alltså leda till att kommunen utvecklas i önskad
riktning. Vidare skall projekten återkoppla till de mål och riktlinjer som finns i kommungemensamma eller
förvaltningsvisa planer.
Resurser för medfinansiering av EU-projekt
Fullständig finansiering från EU medges endast i ett fåtal fall. De allra flesta av kommunens projekt måste ha en
garanterad medfinansiering från Sverige. Medfinansieringen behöver inte komma enbart från kommunen, utan kan
delvis komma från andra samarbetspartners eller fonder.
Beslutsvägarna för EU-projekt böra vara så korta som möjligt. Om en ansökan gäller ett förvaltningsspecifikt
projekt skall prioriteringen och urvalet ske på nämnd-/förvaltningsnivå. Den aktuella nämnden/förvaltningen skall
svara för medfinansieringen. Varje nämnd/förvaltning får själv avsätta medel i en utvecklingspott eller liknande och
därefter använda den för exempelvis medfinansiering av EU-projekt. En sådan pott bör ingå i årsbudgeten.
De projekt som är nämnd-/förvaltningsövergripande eller annars av allmängiltigt intresse kan efter prövning
medfinansieras av kommunstyrelsen.
Externa projekt
Om kommunen får ansökningar om medverkan i och stöd för delfinansiering av EU-projekt från externa aktörer,
skall ansökningarna handläggas av kommunstyrelsekontoret och avgöras av kommunstyrelsen. Berörd nämnd skall
ges möjlighet att yttra sig. Inkomna ansökningar skall bedömas efter följande kriterier:
• ligger projektet inom kommunens ansvarsområde?
• hur sammanfaller projektet med den önskade utvecklingen av kommunen?
• vilka fördelar kan projektet ge kommunens verksamheter?
• förbättrar projektet kommunens möjligheter att utveckla samarbetet med andra aktörer inom eller utanför
Sverige?

Kommunens EU-samordnare skall i rimlig omfattning vara en resurs även för företag och föreningar utanför
kommunens organisation.
Prioriterade områden för medverkan i EU-projekt
Kommunens Mål och Budget med Vision 2010 och andra planer för de olika verksamheterna skall vara vägledande
för prioritering av EU-projekt. De områden som bedöms angelägna i kommunens planer är också angelägna i
kommunens EU-arbete.
Den största delen av EU:s bidragsmedel (f n ca 90%) är avsatta för nationella program som inte kräver internationell
samverkan. Utvecklingsprojekt inom dessa program som bidrar till att ge största möjliga effekt av kommunens egen
insats, skall prioriteras. Följande områden är prioriterade:
- Projekt som medverkar till ökad sysselsättning, minskad arbetslöshet och utslagning från arbetsmarknaden.
- Projekt som medverkar till kompetensutveckling för lågutbildad personal inom vård och omsorg.
- Projekt som medverkar till utvecklingen av skärgårdsområden.
- Projekt som medverkar till att stärka utvecklingen av kommunen inom ramen för en positiv utveckling på
Södertörn och i Stockholmsområdet, främst med inriktning på frågor som rör Östersjöområdet.
- Projekt som medverkar till kompetenshöjning för att möta företagarnas rekryteringsbehov.

