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Äldrenämnden

Insatser inom ramen för Positionspapper – EU,
redovisning till Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Redovisning av insatser inom ramen för Positionspapper - EU överlämnas
till kommunstyrelsen.
2. Omsorgs- och äldreförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta det påbörjade
arbetet genom att medverka till att ta fram en gemensam handlingsplan
med syfte att öka engagemang och delaktighet i frågor som rör EUsamarbetet.
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade den 21 november 2017, § 512, bland annat att
fastställa positionspapper för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang
för EU-frågor, samt uppdrog till samtliga nämnder att återrapportera insatser
inom ramen för positionspapperet till Kommunstyrelsen senast den 31 mars
2018. Positionspapper är ett dokument för att förtydliga och konkretisera
innehåll i Linköpings kommuns internationella strategi. Det utgår från
kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2017 att ingå EU-handslag för att stärka
delaktighet, kunskap och engagemang på EU-nivå i samband med EU-minister
Ann Lindes besök den 23 maj.
Omsorgs- och äldreförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen tagit fram förslag till redovisning av insatser inom ramen för
positionspapper-EU. Redovisningen föreslås överlämnas till
Kommunstyrelsen.
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Internationella samarbeten har pågått under ett flertal år och då i huvudsak
inom EU. De nuvarande, och de kommande utökade resurserna, innebär en
förstärkning och därmed ett än mer riktat fokus mot EU frågor.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, insatser inom ramen för positionspapper-EU, redovisning till
Kommunstyrelsen.docx
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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 21 november 2017, § 512, bland annat att
samtliga nämnder ska återrapportera insatser inom ramen för positionspapperet
till Kommunstyrelsen senast den 31 mars 2018.
Kommunstyrelsen fastställde den 21 november 2017, ett positionspapper för att
stärka delaktighet, kunskap och engagemang för EU-frågor. Positionspapperet
förtydligar och konkretiserar innehållet i Linköpings kommuns internationella
strategi.
I ovan nämnda positionspapper skrivs följande punkter:
• Förtroendevalda och tjänstepersoner bereds möjligheter till utbyten på EUnivå för att dela med sig av erfarenheter och kunskaper inom olika
verksamhetsområden samtidigt som man får del av andra städers och
regioners lärdomar och arbetssätt
• Säkerställa att information om EU-frågor sker regelbundet
• Genomföra kunskapshöjande aktiviteter för förtroendevalda och
tjänstepersoner i syfte att öka kunskapen om och visa på möjligheterna till
inflytande på EU-nivå
• Öka påverkansarbetet på EU-nivå för prioriterade sakfrågor inom
Linköpings kommun
• Öka finansieringen från EU när det gäller prioriterade utvecklingsområden
• Öka engagemang och delaktighet om EU bland ungdomar
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-02, att ingå EU-handslag för ökad
delaktighet med särskilda åtaganden. Vid detta tillfälle utsågs även
kommunstyrelsens ordförande att genomföra handslaget med EU-minister Ann
Linde vid Region Östergötlands internationella dag den 23 maj 2017.
Internationella samarbeten har pågått under ett flertal år och då i huvudsak
inom EU. De nuvarande, och de kommande utökade resurserna, innebär en
förstärkning och därmed ett än mer riktat fokus mot EU frågor. Den 7
december 2016 ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag
med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och parter på arbetsmarknaden.
Handslaget var startskottet på ett arbete att stärka delaktigheten och
engagemanget i Sverige när det gäller frågor som beslutas på EU-nivå.
Bakgrunden till handslaget är att regeringen 2014 tillsatte en utredning EU på
hemmaplan (SOU 2016:10) för att utreda möjligheterna att främja delaktighet
och inflytande för aktörer i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU.
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SKL poängterade i sitt remissvar att kommuner, landsting och regioner i stor
utsträckning påverkas av beslut fattade på EU-nivå och att den europeiska
lagstiftningen ofta genomförs av den lokala och regionala nivån. Det är därmed
viktigt att den lokala och regionala nivån har en aktiv roll under hela
lagstiftningsprocessen. I syfte att tydliggöra kopplingar mellan EU och den
kommunalpolitiska vardagen har SKL genomfört en undersökning som visar
att ca 60 procent av punkterna på en dagordning från kommunfullmäktige
påverkas av EU.
I samarbete med centrala aktörer i Sverige vill regeringen öka kunskaperna och
skapa bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka
beslut som fattas inom EU.
Ekonomiska konsekvenser
Genomförda och planerade insatser kopplade till EU-arbetet ska från och med
2019 finnas med i budget, bokslut och verksamhetsberättelse. Dessutom ska
arbetet med EU-frågor redovisas i nämndens verksamhetsplan.
Uppföljning och utvärdering
För ett långsiktigt och framgångsrikt EU-arbete behöver EU-frågorna finnas
med i budgetprocessen. Genomförda och planerade insatser ska finnas med i
budget, bokslut och verksamhetsberättelse.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

