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Dnr KS 2017-360

Kommunstyrelsen

EU - handslag för att stärka delaktighet, kunskap och
engagemang på EU-nivå i samband med att EU-minister
Ann Linde besöker Östergötland den 23 maj 2017
1. Kommunstyrelsen beslutar att ingå EU-handslag för ökad delaktighet med
åtaganden enligt redovisat förslag.
2. Kommunstyrelsens ordförande utses att genomföra handslaget med EUminister Ann Linde vid Region Östergötlands internationella dag den 23
maj 2017.
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Ärende
Linköpings kommun avser att genomföra insatser för att stärka delaktighet,
kunskap och engagemang när det gäller EU-frågor. Inledningen till detta
utvecklingsarbete sker i samband med EU-handslaget den 23 maj då EUminister Ann Linde medverkar i Region Östergötlands internationella dag.
Linköpings kommuns planerade insatser:
o kunskapshöjande aktiviteter för förtroendevalda och
tjänstepersoner i syfte att öka kunskapen om och visa på
möjligheterna till inflytande på EU-nivå. Dessa bör riktas mot
att följa politiska sakfrågor med stor vikt för Linköping,
o medverka till gemensamma aktiviteter med Region Östergötland
och andra kommuner för att påverka sakfrågor på EU-nivå,
o information om EU-frågor sker regelbundet på befintliga arenor
till exempel politiska nämnder och nätverk för tjänstepersoner,
o öka finansiering från EU när det gäller prioriterade
utvecklingsområden,
o verka för att ytterligare skolambassadörer för EU-frågor finns
till skolornas förfogande,
o undersöka förutsättningar för att öka volontärutbyten mellan
ungdomar genom Europeisk Volontärtjänst.
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I olika sammanhang framkommer att Linköpings kommun kan förbättra arbetet
med att påverka på EU-nivå. Linköpings kommun kan också öka sina
möjligheter att nyttja EU-finansiering för projekt som är planerade inom olika
verksamheter.
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 initiativ till EU-handslag, för ökad delaktighet och
inflytande 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 genomföra aktiviteter
i Linköpings kommun för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang på
EU-nivå. Linköpings kommuns EU-handslag utgår från den internationella
strategin.
Dessa insatser planeras både för förtroendevalda och tjänstepersoner i
samverkan med regeringens insatser och genom samarbete med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), Region Östergötland och andra kommuner.
__________
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Bakgrund
I olika sammanhang framkommer att Linköpings kommun kan förbättra arbetet
med att påverka på EU-nivå. Linköpings kommun kan också öka sina
möjligheter att nyttja EU-finansiering för projekt som är planerade inom olika
verksamheter.
Utredningen EU på hemmaplan, regeringens initiativ till EU-handslag och
Linköpings EU- handslag
Den 7 december 2016 ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EUhandslag med 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.
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 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.
På kort sikt kommer regeringen vidta följande åtgärder:
1. Bättre former för dialog med arbetsmarknadens parter och
civilsamhället
Ett pilotprojekt med EU-sakråd inrättas under våren 2017. Relevanta aktörer,
arbetsmarknadens parter, civilsamhället och näringslivet, ska systematiskt
bjudas till dialog i ett tidigt skede i lagstiftningsprocessen – med syfte att skapa
ett fördjupat beslutsunderlag i sakfrågor.
2. Förbättra myndigheters EU-arbete
Myndighetschefer kommer att bjudas in till dialog om deras ansvar för
information och delaktighet i myndigheternas EU-arbete.
3. Mer tillgänglig information och kunskap om EU
Material som Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, tar fram, bör
nå fler. Därför har regeringen beslutat satsa på att Sieps kunskap och analyser
ska nå ut till fler för att skapa större nytta.
4. Öka kunskapen bland förtroendevalda och tjänstepersoner
För att öka kunskapsnivån kommer regeringen att satsa på skräddarsydda
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utbildningar för förtroendevalda politiker och tjänstepersoner i kommuner och
landsting bland annat avseende EU:s påverkan på den lokala och regionala
politiken.
5. Utbildningssatsning i skolan
Regeringen kommer att genomföra en utbildningssatsning på skolor inför
Europadagen den 9 maj och fortsätta att satsa på EU-skolambassadörer, lärare
som utbildas särskilt i EU-frågor. Regeringen kommer också att
uppmärksamma Skolverket på behovet av lämpliga
kompetensutvecklingsinsatser för lärare.
Under 2017 besöker EU- och handelsminister Ann Linde ett antal regioner,
kommuner och myndigheter för att genomföra EU-handslag för ökad
delaktighet. Den 23 maj besöker EU-ministern Region Östergötlands
internationella dag. Då kommer Region Östergötland samt ett antal kommuner
beskriva sina ”handslag”, det vill säga insatser som man planerar att vidta för
att öka kunskapen om EU.
De insatser som planeras för både förtroendevalda och tjänstepersoner i
Linköpings kommun sker i samverkan med regeringens insatser och genom
samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Region
Östergötland och andra kommuner.
Regeringen kommer att erbjuda till exempel kunskapshöjande seminarier för
förtroendevalda. Linköpings kommun kommer också att ta del av de insatser
som Region Östergötland planerar. Det gäller bland annat en modell för
påverkansarbete och tematiska seminarier utifrån resultat från utredningen EU
på hemmaplan.
Linköpings kommuns EU-handslag utgår från den internationella
strategin.
EU-perspektivet har en framträdande roll i Linköpings kommuns
internationella strategi. I den internationella strategin, antagen av
kommunfullmäktige den 31 augusti 2010, finns tre prioriterade områden;
profilering, omvärldsbevakning och påverkan samt verksamhets- och
kompetensutveckling. Alla tre områdena har kopplingar till EU.
Varje nämnd ska sedan i sina verksamhetsplaner konkretisera de aktiviteter de
avser att genomföra.
Inom Profilering handlar det om att synliggöra och positionera Linköping och
dess styrkeområden inom internationella nätverk och konferenser.
Linköpings kommun ska arbeta strategiskt med påverkan och
omvärldsbevakning. För att bli framgångsrik i påverkansarbetet gäller det oftast
att samverka med organisationer såsom Region Östergötlands EU-kontor i
Bryssel, övriga kommuner i Östergötland, Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL.

5 (6)

EU-relaterat arbete bidrar också till verksamhets- och kompetensutveckling på
olika sätt bland annat genom kompetenshöjning, erfarenhetsutbyte men också
att prioriterade utvecklingsprojekt i Linköpings kommun kan förstärkas med
EU-finansiering.
Linköpings kommun avser att genomföra insatser för att stärka
delaktighet, kunskap och engagemang när det gäller EU-frågor.
Inledningen till detta utvecklingsarbete sker i samband med EU-handslaget den
23 maj då EU-minister Ann Linde medverkar i Region Östergötlands
internationella dag.
Linköpings kommuns planerade insatser;
o kunskapshöjande aktiviteter för förtroendevalda och tjänstemän
i syfte att öka kunskapen om och visa på möjligheterna till
inflytande på EU-nivå. Dessa bör riktas mot att följa politiska
sakfrågor med stor vikt för Linköping,
o medverka till gemensamma aktiviteter med Region Östergötland
och andra kommuner för att påverka sakfrågor på EU-nivå,
o information om EU-frågor sker regelbundet på befintliga arenor
till exempel politiska nämnder och nätverk för tjänstemän,
o öka finansiering från EU när det gäller prioriterade
utvecklingsområden,
o verka för att ytterligare skolambassadörer för EU-frågor finns
till skolornas förfogande,
o undersöka förutsättningar för att öka volontärutbyten mellan
ungdomar genom Europeisk Volontärtjänst.

Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens budget för de insatser
som genomförs år 2017. Inför år 2018 sker en bedömning om utökade medel
behövs, vilket överlämnas till interna budgetarbetet.
Kommunala mål
Kommunfullmäktiges övergripande mål 2015-2018 anger bland annat följande
mål:
11. En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt.
Linköpings kommuns internationella strategi:
http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/fakta-om-linkoping/regler-ochstyrande-dokument/styrande-dokument/policyer/internationell-strategilinkoping-norrkoping/

6 (6)

Jämställdhet
Samtliga aktiviteter som planeras och genomförs ska ta hänsyn till
genusperspektivet.
Samråd
Samråd har skett med utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen
och representanter från Linköpings kommuns internationella nätverk och
Region Östergötlands internationella enhet. Samråd har också skett med
ekonomichefen och sakkunnig jämställdhet, kommunledningsförvaltningen
Länkar
Utredningen EU på hemmaplan
https://data.riksdagen.se/fil/E56648A2-260F-427B-A839-EEAACC0D7FB2
EU-handslaget
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/eu-handslaget/eu-handslaget/
Program för Region Östergötlands Internationella dag den 23 maj 2017
http://www.regionostergotland.se/PageFiles/15594/Inbjudan_internationella_da
gen%20170523.pdf
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Helene De Faire

Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.

