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Landstingsstyrelsen

Motion 2003:70 av Staffan Sjödén (m) angående åtgärdsprogram med anledning
av att Europeiska unionen utvidgas från den 1 maj 2004

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET
Motionären föreslår att landstingsstyrelsen analyserar konsekvenserna och möjligheterna
för Stockholmsregionen av att EU från den 1 maj 2004 utvidgas med tio nya medlemsstater.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.

Landstinget följer på många sätt utvecklingen och konsekvenserna av den Europeiska unionens utvidgning. Utvidgningen kommer sannolikt att underlätta för Stockholmsregionen att
utvecklas till en viktig knutpunkt i Östersjöregionen och regionen kommer överhuvud att gynnas av en vidgning av den inre marknaden. Ökade möjligheter öppnas för kunskapsutbyte
och utbyte av erfarenheter för såväl individer och företag som för kommuner, landsting och
regioner.

Bilagor
1 Motion
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
3 Regionplane- och trafiknämndens yttrande
4 Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
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Sedan lång tid verkar landstinget som regional aktör för att Stockholmsregionen skall kunna
utvecklas till en viktig knutpunkt i Östersjöområdet och Nordeuropa. Landstinget har omfattande samarbetsrelationer med de baltiska ländernas huvudstadsregioner, liksom med
Warszawa-regionen, genom samarbetsavtal. Liknande relationer finns med S:t Petersburg.
Ett omfattande samarbete pågår i skilda Interreg-program som Östersjöpaletten och Metropolitan Areas. Landstinget arbetar också i partnerskap med Länsstyrelsen i det regionala
tillväxtprogrammet, med Mälardalsrådet, med Stockholmsregionens Europakommitté och
med Stockholms akademiska forum.
Det är viktigt att landstinget som regional utvecklingsaktör verkar för att Stockholmsregionen drar nytta av att befinna sig i Europas viktigaste utvecklingsområde.
De omvärldsförändringar som följer av utvidgningen kommer därför att påverka aktualitetsprövningen av den regionala utvecklingsplanen (RUFS) och den fortsatta regionala utvecklingsplaneringen.
För landstingets egen verksamhet är det mest väsentligt att följa de möjligheter utvidgningen
ger att dels förstärka tillgången på arbetskraft och kompetens samt att dels utnyttja de
kostnadsfördelar som kan nås genom upphandling. Landstinget står väl rustat när rekrytering av personal från EU, inklusive de nya medlemsländerna behöver göras. Detta genom
den kunskap och kompetens som byggts upp genom bland annat Stockholmsprojektet för
rekrytering av utländsk vårdpersonal inom EU/EES. Beträffande upphandling inom landstingets verksamhetsområde så kan ett problem till en början vara att produkter från de nya
medlemsländerna inte alltid följer EU-standard, men det är lika fullt väsentligt att de möjligheter beaktas som en utvidgad marknad successivt erbjuder.
Utvidgningens konsekvenser är både svårbedömda och komplexa. Det är näst intill omöjligt
att i ett enda åtgärdsprogram beskriva alla konsekvenser och möjligheter som utvidgningen
kommer att föra med sig för Stockholmsregionen och landstinget. Det är emellertid självfallet
viktigt att landstinget även i fortsättningen följer utvecklingen och initierar åtgärder när så
krävs. Förutom egna insatser bevakar landstinget även genom medlemskapet i Landstingsförbundet konsekvenserna av EU:s utvidgning och EU-frågor i övrigt.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Staffan Sjödén (m) har i en motion (bilaga), väckt den 25 november 2003, föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att landstingsfullmäktige beslutar att
ge landstingsstyrelsen i uppdrag att analysera konsekvenserna och möjligheterna för Stockholmsregionen av att EU från den 1 maj 2004 utvidgas med tio nya medlemsstater.

Yttranden har inhämtats från landstingsdirektören och regionplane- och trafiknämnden.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 16 april 2004 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Regionplane - och trafiknämnden har den 23 mars 2004 avgett yttrande (bilaga).
Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande den 7 mars 2004 bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 26 maj 2004.

