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§ 261 EU är viktigare än Kina! - Linköping behöver en
strategi för arbetet med EU, svar på motion (C)
Dnr KS 2016-698
Ärende
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ta fram ett strategiskt
positionspapper för arbetet med frågor kopplade till EU och dess institutioner
och att Linköpings kommun utvecklar ett strategiskt arbete för att öka sin
närvaro och sitt inflytande inom EU och dess institutioner.
EU-perspektivet har en framträdande roll i Linköpings kommuns
internationella strategi. Strategin kommer att aktualiseras under 2017. Ett av de
prioriterade områdena är omvärldsbevakning och påverkan på EU-nivå. Varje
nämnd ska sedan i sina verksamhetsplaner konkretisera de aktiviteter de avser
att genomföra.
Förra året presenterades utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10).
Utredningen visade på behov av att stärka kunskap om beslutsprocesser inom
EU och hur de påverkar olika politikområden i medlemsländerna. Den lokala
nivån har en viktig uppgift att lyfta fram hur EU påverkar beslut som fattas i
kommuner. Utredningen presenterade också förslag på åtgärder att främja
insyn, delaktighet och inflytande när det gäller frågor som beslutas inom EU.
Regeringen tog därefter bland annat initiativ till EU-handslag för ökad
delaktighet på EU-nivå. EU- och handelsminister Ann Linde besöker regioner i
Sverige för att ingå EU-handslag med politiska företrädare från regioner och
kommuner. EU-handslaget i Östergötland är i samband med Region
Östergötlands internationella dag den 23 maj. Det är inledningen till att planera
för att genomföra olika insatser i Linköpings kommun för att öka kunskap och
visa på möjligheter för påverkan på EU-nivå. Dessa insatser planeras för både
förtroendevalda och tjänstepersoner i samverkan med regeringens åtaganden
och genom samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Region
Östergötland och andra kommuner.
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Genom att ett positionspapper för Linköpings kommuns arbete med EU-frågor
tas fram och att det också genomförs insatser inom ramen för EU-handslaget
kan detta bidra till att bättre synliggöra EU på lokal nivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-21

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

1 (2)

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2017-05-16

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstryks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls med hänvisning till Linköpings kommuns internationella
strategi. Alla nämnder har i uppdrag att arbeta för ökad bevakning och
strategisk påverkan på EU-nivå, vilket är ett prioriterat område i strategin.
Nämndernas arbete relaterat till EU konkretiseras i respektive nämnders
verksamhetsplaner.
2. Motionen bifalls även med hänvisning till planerade utbildnings- och
informationsinsatser för ökad kunskap om EU riktad till förtroendevalda
och tjänstemän i Linköpings kommun. Dessa insatser kommer att vara
kopplade till regeringens och Region Östergötlands satsningar för att stärka
inflytande, kunskap och engagemang kring EU-frågor.
3. Kommunstyrelsen ges uppdraget att arbeta fram ett positionspapper för
Linköpings kommun avseende strategiskt arbete med EU.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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