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Dnr SBN 2017-871

Samhällsbyggnadsnämnden

Insatser inom ramen för positionspapper för att stärka
delaktighet, kunskap och engagemang för EU-frågor
Förslag till beslut
1. Inom ramen för Positionspapper - EU ställer sig
samhällsbyggnadsnämnden bakom redovisade insatser och överlämnar
redovisningen till kommunstyrelsen.
2. Insatserna ska följas upp årligen till nämnden.

Ärende
Kommunstyrelsen fastställde den 21 november 2017, § 512 ett positionspapper
för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang för EU-frågor.
Positionspapperet innehåller följande positioner:
- Möjligheter till utbyten på EU-nivå
- Kunskapshöjande insatser och information om EU
- Öka påverkansarbetet på EU-nivå
- Öka finansieringen från EU när det gäller prioriterade utvecklingsområden
- Öka engagemang och delaktighet om EU bland ungdomar
I samband med att positionspapperet fastställdes uppdrog kommunstyrelsen till
samtliga nämnder att återrapportera insatser inom ramen för positionspapperet.
Redan idag pågår arbete inom nämndens ansvarsområde kopplat till EU.
Genom redovisade insatser förtydligas och systematiseras ambitionerna och
arbetet ytterligare.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse
KS-beslut 2017-11-21, § 512
Positionspapper för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang för EU-frågor
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Bakgrund
Den 7 december 2016 ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EUhandslag 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.
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.
Kommunstyrelsen fastställde den 21 november 2017, § 512 ett positionspapper
för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang för EU-frågor.
Positionspapperet är ett dokument för att förtydliga och konkretisera innehåll i
Linköpings kommuns internationella strategi. Kommunstyrelsen har dessutom
beslutat (2017-05-02, § 239) 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.
Pågående arbete
Redan idag pågår arbete inom nämndernas ansvarsområden kopplade till EU.
Nedan följer en redogörelse för projekt kopplade till EU som kommunen och
förvaltningen i olika former och omfattningar deltar i:
LIFE Bridging the gap – är ett EU-finansierat program där Linköpings
kommun är en partner tillsammans med länsstyrelserna i Östergötland,
Blekinge och Kalmar. Projektet syftar till att arbeta fram åtgärder för att
förbättra och stärka eklandskapets värden inom fyra Natura 2000-områden,
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tillika kommunala naturreservat (Tinnerö eklandskap, Viggeby,
Vidingsjöskogen och Ullstämmaskogen). Kommunen erhåller ett EU-bidrag på
850 tkr av totalt 1,2 miljoner kronor. Resterande 350 tkr finansieras av
samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsförvaltningen ansvarar för
kommunens deltagande.
Solel i Östra Mellansverige - är ett projekt vars syfte är att är att markant öka
investeringstakten i solel i små och medelstora företag i Östra Mellansverige
och därmed bidra till minskade koldioxidutsläpp och ökad konkurrenskraft för
näringslivet. Projektet finansieras från Europeiska regionala utvecklingsfonden
och Linköpings kommun är medfinansiär. Länsstyrelsen i Östergötland är
projektägare. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för kommunens
deltagande och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är delaktig i arbetet.
Alliance for Urban Sustainability (Hållbar livsstil)– är ett stadsnätverk med
fokus på urban hållbarhet och består av städer från Sverige och Frankrike.
Nätverket stödjer och speglar både EUs och de ingående ländernas energi- och
klimatmål samt FN:s globala hållbarhetsmål. Alliance for Urban Sustainability
utgörs av städer (kommuner) som strävar efter att vara bland de ledande
städerna i världen inom hållbar stadsutveckling. Linköpings kommun är
medlem i nätverket och Energimyndigheten har en samordnande roll och
stödjer de svenska medlemmarna med bland annat finansiering för deltagande i
internationella forum och nätverksträffar. Kommunledningsförvaltningen
ansvarar för kommunens deltagande och Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen är delaktig i arbetet.
EUniverCities – Nätverket för främst samman städer och universitet med hög
teknologisk profil och lyfter fram vikten av teknologisk utveckling, innovation
och kunskapsuppbyggnad för smart, hållbar och inkluderande
samhällsutveckling.
Nätverkets mål är att utbyta och sprida kunskap, kompetens och erfarenhet
kopplad till stad- och universitetsamverkan som får spridning även till andra
europeiska städer. Linköpings kommun deltar tillsammans med Linköpings
universitet. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för kommunens
deltagande och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är delaktig i arbetet.
Smart Cities – Region Östergötland följer arbetet kopplat till Smart Cities,
som är ett av EUs verktyg för att påskynda omställningen av Europas städer till
fossilfria och resurssnåla samhällen. Här ingår initiativet New Mobility Services
(NMS) som avser nya mobilitetstjänster kring transportlösningar som
möjliggörs av ny teknik och trådlös anslutning för bekvämare, effektivare och
flexibla resor. Initiativet innebär deltagande i ett Europeiskt
innovationspartnerskap och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
diskuterar om initiativet är intressant att delta i, exempelvis som testbädd för
något pilotprojekt.
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Eurocities – Linköpings kommun är medlem sedan slutet av 1990-talet och
deltar i två forum: Knowledge Society Forum (digitalisering), samt Economical
Development Forum med särskilt fokus på arbetsgrupperna ”Metropolitan
areas” och ”City attractiveness”. Kommunens aktiva deltagande i nätverket har
minskat något på senare år, bland annat beroende på nätverkens inriktning
varierar över tid, men avsikten är att engagemanget ska intensifieras framöver.
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för kommunens deltagande och Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen är delaktig i arbetet.

Insatser inom ramen för positionspapperet
Möjligheter till utbyten på EU-nivå
Ur positionspapper:
- 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.
Insats: Mot bakgrund av kommuninvånarnas växande behov och kommunens
begränsade resurser, finns det ett stort behov av nytänkande och innovativa
lösningar. En viktig del i utvecklingsarbetet är att stärka möjligheter till
samverkan med städer i andra EU-länder. De olika nätverken som finns inom
EU syftar till att stärka regionernas deltagande i EU-politiken och skapa arenor
för erfarenhetsutbyte. Region Östergötlands EU-kontor är en viktig aktör att
samarbeta med bl.a. kring omvärldsbevakning och påverkansarbete. EUkontoret är stationerat i Bryssel och fungerar som en länk mellan Östergötland
och EU. Nämnden och förvaltningen har en positiv inställning till att delta i
samarbetsprojekt som främjar kommunen, dess invånare och näringslivet och
ska i stå stor utsträckning som möjligt delta i nätverksarbete kopplat till
områdena hållbara transporter och energi och klimat.
Kunskapshöjande insatser och information om EU
Ur positionspapper:
- 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.
Insats: Nämnden och förvaltningen ska ta del av den utbildning som kommer
att arrangeras av Region Östergötland från och med 2019. Utbildningen
föreslås genomföras gemensamt för utsedda förtroendevalda och
tjänstepersoner från nämnden och förvaltningen. Detta främjar nätverksbygge
och möjliggör inriktning på just de frågor som är intressanta för specifika
verksamhetsområden.
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Öka påverkansarbetet på EU-nivå
Ur positionspapper:
- Öka påverkansarbetet på EU-nivå för prioriterade sakfrågor inom
Linköpings kommun.
Insats: Tillsammans med övriga förvaltningar inom kommunen, via
kommunens nätverk för internationellt arbete, samarbeta med Region
Östergötland och EU-kontoret i deras påverkansarbete gentemot EU i syfte att
skapa regional förankring och samsyn i gemensamt prioriterade frågor.
Öka finansieringen från EU när det gäller prioriterade
utvecklingsområden
Ur positionspapper:
- Öka finansiering från EU när det gäller prioriterade utvecklingsområden.
Insats: Förvaltningen ska systematiskt bevaka och i så stor utsträckning som
möjligt ansöka om medel från de olika fonder och program som finns inom
EU, så som struktur- och investeringsfonderna och EUs sektorsprogram. De
EU-finansierade projekt som kommunen och förvaltningen deltar i ska vara
kopplade till Ostlänken-projektet och utgå från verksamheternas behov och
intensifiera det utvecklingsarbete som bedrivs.
Öka engagemang och delaktighet om EU bland ungdomar
Ur positionspapper:
- Öka engagemang och delaktighet om EU bland ungdomar.
Insats: Nämndens förtroendevalda och förvaltningens tjänstepersoner ska delta
i de aktiviteter som genomförs inom nämndens ansvarsområde med
utgångspunkt i EU-handslaget i Östergötland samt regeringens insatser och
genom samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och andra
kommuner inom regionen.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet föranleder inga större ekonomiska konsekvenser.
Kommunala mål
Ur kommunfullmäktiges övergripande mål
11. En kommun som är en stark röst regionalt, nationella och internationellt.
Jämställdhet
Samtliga insatser som nämnden härmed föreslås ställa sig bakom ska planeras
och genomföras där hänsyn tas till genusperspektivet.
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Samråd
Förslaget är avstämt med förvaltningens ledningsgrupp.
Uppföljning och utvärdering
Positionspapperet ska följas upp årligen av nämnden. I förvaltningens
verksamhetsplan beskrivs hur arbetet med EU-frågor sker inom respektive
sakområde.
En övergripande uppföljning ska ske av kommunstyrelsen minst en gång per
mandatperiod.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen (§ samt
tjänsteskrivelse)
Björn Bertilsson,
kommunledningsförvaltningen (§ samt
tjänsteskrivelse)

