
VGR:s roll i EU
och 

Sveriges EU-ordförandeskap 2023



VGR:s uppdrag i Bryssel

Ett av 226 regionkontor i Bryssel.

Bevakar VGR:s intressen med utgångspunkt i RUS:en. 

Påverkar EU-regler.

Lyssnar av och deltar i debatten.

Knyter kontakter och profilerar VGR i europeisk kontext.

Medlemmar i AER, ERRIN, CPMR, Earlall, RICC. 

Sammanfattningsvis: Rätar ut EU-triangeln till en fyrkant –
dvs. regionalt inflytande över EU:s lagstiftningsarbete.



Vi på Brysselkontoret

Astrid Burhöi
Kompetensutveckling, 
cirkulära affärsmodeller, 
hållbar industri, infrastruktur 
och biobaserade material

Alexandra Schafhauser
FoI, digitalisering, KKN, 
statsstöd

Robert Casinge 



Hur mycket påverkar EU den 
lokala och regionala nivån?

❖ Ungefär hälften av dagordnings-
punkterna för kommuner (20% rättsligt 
bindande / 25 % icke-bindande)

❖ Lite mer än hälften av dagordnings-
punkterna för regioner (10% rättsligt 
bindande / 45 % icke-bindande) 

ca 50 %



Varför är det viktigt att regioner och kommuner 
är aktiva på EU-nivån?
❑ Kommuner och regioner genomför, tolkar 

och tillämpar EU:s lagar och regler.

T.ex. statsstöd, offentlig upphandling, avfallshantering, 
utsläpp. Begränsar vad kommuner och regioner får 
göra.

❑ Viktigt att EU-reglerna passar de lokala 
och regionala förutsättningarna.

Självstyrets väktare, men även agera som 
påverkansaktör och testa var gränserna går. 

❑ Söka och ta del av EU-finansiering.

30 % av EU:s budget går till regional utveckling (ERUF, 
Socialfonden, Leader och Interreg). 

Viktigt ur ett demokratihänseende
att den lokala och regionala nivån 
finns med vid förhandlingsbordet så 
har invånarna ett bättre inflytande
över EU-politiken och större 
möjlighet till ansvarsutkrävande. 



EU:s lagstiftningsprocess

Lagförslag = EU-lagEU-kommissionen

Ministerrådet

+
Europaparlamentet
Lagstiftar tillsammans

Lagförslag



Vad innebär det att vara EU-ordförande?
Roterande ordförandeskap var sjätte månad.

Europeiska unionens råd = ministerrådet.

Sverige tar över ordförandeskapet 1 januari 
(till 30/6 2023).

Sitter som ordförande i rådets möten på 
samtliga nivåer (tjänstepersons, ambassadörs, 
minister).

Företräder rådet i förhandlingar med 
Europaparlamentet och kommissionen.

Driver EU-agendan framåt.

Inte att förväxla med Europeiska rådet som består av 
EU:s stats och regeringschefer och leds av en 
permanent ordförande. 

”Klimatsmart och digitalt, kostnadseffektivt samt 
kommunikativt och transparent ordförandeskap”



Sveriges förutsättningar

Ordförandeskapstrions-program utgör 
grunden (FR, TJE, SE).

Få klart de lagförslag som ligger på 
bordet (ca 350 st).

Kommissionens arbetsprogram 2023 
avgörande och andra aktuella frågor.

Hantera oförutsedda händelser.

Driver inte den svenska positionen utan 
syr ihop kompromisser och enar 
länderna.

”Professionell, effektiv ordförande 
som agerar opartiskt och i alla 
medlemsstaters gemensamma 
intresse, en honest broker”



Sveriges prioriteringar

Säkerhet – enighet 

Välstånd – grön omställning och energiomställning

Resiliens - konkurrenskraft 

Demokratiska värden och rättsstatsprincipen



Rådsarbetet januari-juni 2023

2000 möten i Bryssel och Luxemburg

150 möten i Sverige:

‒ 95 i Stockholm (på Scandinavian XCP i 
Arlandastad)

‒ 5 i Västsverige

‒ 50 på andra platser i landet

Kiruna värd för invigningsmötet mellan EU-
kommissionen och ordförandelandet i januari.



Västsverige och ordförandeskapet

Ökad synlighet för Sverige = tillfälle för Västsverige att visa upp 
aktörer som ett föredöme för hållbar omställning, innovation 
och kultur.

5 av 150 EU-möten äger rum i Västsverige:
▪ Vetenskapspolitisk workshop om luftkvalitet (mars, Göteborg)

▪ Hållbara AI och AI för hållbar utveckling (maj, Göteborg)

▪ EU:s militära kommittés arbetsgrupp (maj, Göteborg)

▪ Socialförsäkringsmöte (maj, Göteborg)

▪ Chefsveterinärer (april, Varberg)

Planerade VGR-aktiviteter i Bryssel:
▪ EU-konferens om AI i april/maj. 

▪ GSO-konsert i Bryssel den 14 juni (seminarier, mottagning, konsert).

▪ Filmdagar med Ruben Östlund och Film i Väst i april/maj



Tack för att ni lyssnade!

Frågor?



Ministerrådets 10 konstellationer
o Jordbruk- och fiske

o Miljö

o Transport, telekom, energi

o Konkurrenskraft

o Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och 
sjukvård, konsumentfrågor

o Utbildning, ungdom, kultur och idrott

Torbjörn Haak, Coreper I ambassadör

o Allmänna frågor

o Rättsliga och inrikes frågor

o Ekonomiska och finansiella frågor

o Utrikesfrågor

Lars Danielsson, Coreper II ambassadör
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