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§ 512 Positionspapper - EU
Dnr KS 2017-495
Ärende
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett positionspapper med syfte att
öka engagemang och delaktighet för EU-frågor.
Positionspapper för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang för EUfrågor är ett dokument för att förtydliga och konkretisera innehåll i Linköpings
kommuns internationella strategi. Således är positionspapperet underställt
Linköpings kommuns internationella strategi.
Positionspappret utgår från Ks-beslut 2017-360 EU-handslag för att stärka
delaktighet, kunskap och engagemang på EU-nivå i samband med EU-minister
Ann Lindes besök den 23 maj.
Positionspappret har arbetats fram i samarbete med Linköpings kommuns
internationella nätverk.
Linköpings kommuns positioner sammanfattas i 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 finansiering från EU när det gäller prioriterade utvecklingsområden,
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- Öka engagemang och delaktighet om EU bland ungdomar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-10-13
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Yrkanden
Jonas Andersson (SD) yrkar avslag på Kommunledningsförvaltningens förslag.
Christoffer Rosendahl (C), Paul Lindvall (M) och ordföranden yrkar bifall till
Kommunledningsförvaltningens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Kommunledningsförvaltningens förslag och
Jonas Anderssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Positionspapper för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang för
EU-frågor fastställs.
2. Samtliga nämnder ska till kommunstyrelsen återrapportera insatser
inom ramen för positionspapperet senast den 31 mars 2018.
3. Positionspapper följs upp regelbundet på nämndnivå och övergripande
uppföljning sker av kommunstyrelsen minst en gång per
mandatperiod.
Reservationer
Jonas Andersson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckningar
Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna motsätter sig fastställandet av positionspapperet med
fokus på EU. I grunden är vi ett mycket EU-kritiskt parti, bland annat på grund
av den överstatliga karaktär unionen har antagit, samtidigt som Sverige betalar
en enorm avgift till EU om tiotals miljarder kronor varje år. Därför ställer vi
oss kritiska till att EU och dess institutioner på så många plan ska genomsyra
verksamheter i Linköpings kommun. Oavsett grundinställning till EU, så måste
man kunna förhålla sig till unionen, och där skulle informationsinsatser om
unionen möjligen kunna vara av godo. Vi sverigedemokrater känner dock inte
förtroende för att det förhållningssätt gentemot EU som skulle råda om
positionspapperets förslag blir gällande, kommer att vara i linje med vår
inställning till EU.
Vidare så ställer vi oss kritiska till hur mycket kommunala resurser som
kommer tas i anspråk för att leva upp till de förslag som framgår av
positionspapperet med fokus på EU. För Sverigedemokraterna är ett ökat fokus
på de kommunala kärnverksamheterna i stället prioriterat.”
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__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder (§ samt positionspapper)
Kerstin Reimstad
Kanslienheten(uppdrag om återrapportering)
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