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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Björn Bertilsson

2018-04-27

Dnr KS 2017-1035

Kommunstyrelsen

Nämndernas rapporter om insatser inom ramen för
positionspapper EU, återrapportering
Förslag till beslut
1. Återrapportering av nämndernas insatser inom ramen för positionspapper
EU godkänns.
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-21 § 512 om positionspapper för EU och
att samtliga nämnder ska återrapportera insatser inom ramen för detta. Syftet
med positionspapperet är att förtydliga och konkretisera innehåll i Linköpings
kommuns internationella strategi.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Linköpings kommuns positioner sammanfattas i följande punkter:
1. Förtroendevalda och tjänstepersoner bereds möjligheter till utbyten på
EU-nivå 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.
2. Säkerställa att information om EU-frågor sker regelbundet.
3. Genomföra kunskapshöjande aktiviteter för förtroendevalda och
tjänstepersoner i syfte att öka kunskapen om och visa på möjligheterna
till inflytande på EU-nivå.
4. Öka påverkansarbetet på EU-nivå för prioriterade sakfrågor inom
Linköpings kommun.
5. Öka finansiering från EU när det gäller prioriterade
utvecklingsområden.
6. Öka engagemang och delaktighet om EU bland ungdomar.
Nämnderna har rapporterat sina insatser till Kommunledningsförvaltningen
som vid sidan av nämndernas rapporter har sammanställt en övergripande bild.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna
återrapporteringen.
__________
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Beslutsunderlag:
Nämndernas redovisningar
Tjänsteskrivelse – Nämndernas rapporter om insatser inom ramen för positionspapper EU,
återrapportering 2018-04-27

3 (7)

Bakgrund
Linköpings kommun kan på olika sätt förbättra arbetet med att påverka på EUnivå. Linköpings kommun kan också öka sina möjligheter att nyttja EUfinansiering för projekt som är planerade inom olika verksamheter.
2017 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 för 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 var i samband med Region Östergötlands
internationella dag den 23 maj 2017. Det är inledningen till att långsiktigt
genomföra aktiviteter i Linköpings kommun för att stärka delaktighet, kunskap
och engagemang på EU-nivå. Linköpings kommuns EU-handslag utgår från
den internationella strategin.
Aktiviteter 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 i regionen.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-21 § 512 om Positionspapper – EU.
Positionspapperet utgår från KS beslut 2017-360 EU-handslag för att stärka
delaktighet, kunskap och engagemang på EU-nivå. Syftet med
Positionspapperet är att förtydliga och konkretisera innehåll i Linköpings
kommuns internationella strategi.
I samband med beslutet om Positionspapper - EU beslutades också att samtliga
nämnder ska återrapportera insatser inom ramen för positionspapperet till
kommunstyrelsen senast den 31 mars 2018.
Återrapportering
Kommunledningsförvaltningen har mottagit nämndernas rapporter, vilka
bifogas som beslutsunderlag, och har gjort en sortering av insatser per position.
Denna redovisas nedan. Vidare har kommunledningsförvaltningen gjort en
sammanfattning av arbete i stort.
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Sammanfattning av förvaltningarnas insatser inom ramen för
Positionspapper – EU
Flertalet nämnder och förvaltningar har redogjort för planerade insatser utifrån
att kommunstyrelsen beslutade 2017-11-21 § 512 om att samtliga nämnder ska
återrapportera insatser inom ramen för positionspapperet till kommunstyrelsen
senast den 31 mars 2018. Saknas gör planerade insatser från Leanlink med
anledning av kommande organisationsförändringar.
Alla förvaltningar har planerade, pågående eller avslutade samarbeten med
internationella aktörer och då främst inom EU.
Huvudparten av samarbetet är delfinansierat via EU:s olika fonder. I allt
samarbete krävs en viss del av medfinansiering, oftast i form av tid.
Förvaltningarna har byggt upp olika grad av kunnande, erfarenheter och
resurser för att omvärldsbevaka och omsätta önskade samarbeten i konkreta
projekt finansierade av EU. Det är svårt att direkt mäta värdet av inkomna
medel då vissa projekt når många deltagare direkt, medan andra ger mer
intäkter riktade mot ex. ett smalt, men viktigt utvecklingsområde. Det
framkommer en klar viljeinriktning att öka den externa finansieringen via EU:s
fonder för att intensifiera utvecklingsarbetet.
Nämnderna har avsatt tid och medel för att genomföra de ökade insatserna,
vilket är ett fundament för att få ett fungerande och långsiktigt arbete med EUfrågor. Det har också utsetts tjänstepersoner i respektive förvaltning som har de
internationella frågorna i sin tjänst.
Nästa steg för att organisera och fördjupa EU-arbetet är att centralt samordna
förvaltningarnas insatser. Exempel på det är utbildningsinsatser och
möjligheter för ansvariga tjänstepersoner att kommunicera sina frågor. Målet är
att det finns en väl fungerande organisation för ett ökat engagemang och
medverkan i samarbeten inom EU i januari 2019.
Redovisning av insatser per position
Nedan redovisas insatser och resonemang utifrån nämndernas rapportering
sorterat under respektive position.
1. Förtroendevalda och tjänstepersoner bereds möjligheter till utbyten på
EU-nivå 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.
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Omvärldsbevakning, öppenhet, nytänkande och erfarenhetsutbyte
genomsyrar förvaltningarnas arbete vad gäller utbyten mellan
verksamheter, organisationer, universitet, städer, regioner och nätverk.
Via de olika fonderna inom EU ges möjligheter till både långsiktigt och
mer projektorienterat samarbete. En viktig aktör för att öppna vägarna
till samarbete är Region Östergötlands internationella avdelning och
regionens Brysselkontor. FoU Centrums internationella verksamhet är
ett gott exempel på hur vårdandet av internationella kontakter leder till
möjligheter för att påbörja nya samarbeten kring utvecklingsområden.
Flertalet av erfarenhetsutbytet sker idag på tjänstepersonsnivå.
Förvaltningarna och nämnderna ser positivt på ett ökat engagemang där
förtroendevalda deltar.

2. Säkerställa att information om EU-frågor sker regelbundet.
Ansvariga tjänstepersoner bevakar genom sina kontakter och nätverk de
utlysningar som är aktuella för respektive förvaltning och de
utvecklingsbehov som finns.
Källor till information är SKL:s internationella avdelning, Region
Östergötlands ”EU Årsöversikt”, de olika nätverkens hemsidor och inte
minst Region Östergötlands Brysselkontor. I de återkommande mötena
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i Motala, Norrköping,
Linköping och Region Östergötland delas också information om
pågående och kommande utlysningar kring projektfinansiering.
I och med de planerade ökade insatserna i respektive förvaltning, borde
informationen om möjligheter till samverkan med aktörer i Europa öka
betydligt.
3. Genomföra kunskapshöjande aktiviteter för förtroendevalda och
tjänstepersoner i syfte att öka kunskapen om och visa på möjligheterna
till inflytande på EU-nivå.
EU-handslaget i maj 2017 var startpunkten i ett uppbyggnadsarbete för
att öka det internationella engagemanget i Linköpings kommun i frågor
kopplade till EU. I de gemensamma samtal som följde mellan de
berörda kommunerna - Norrköping, Motala, Linköping samt Region
Östergötland, sågs behovet av att ta fram underlag för
utbildningsinsatser och information om EU. Utbildningarna kommer att
riktas mot både förtroendevalda och berörda tjänstepersoner.
Utbildningarna föreslås ske sektoriellt så att förtroendevalda och
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tjänstepersoner kan mötas i en gemensam utbildning. Ett stort mervärde
är om representanterna från kommunerna och regionen ges möjlighet
att möta varandra.
Region Östergötlands internationella avdelning bör ges uppdraget under
hösten 2018 att ta fram utbildningar utifrån underlag från kommunerna
och regionen. Målet är att under början av 2019 starta utbildningarna.
Då är även de nya förtroendevalda på plats i respektive organisation.
4. Öka påverkansarbetet på EU-nivå för prioriterade sakfrågor inom
Linköpings kommun.
Påverkansarbete inom EU kan endast vara framgångsrikt om ett samlat
engagemang från regionens alla aktörer sker. Aktuella prioriterade
frågor måste vara noga förberedda och förankrade på politisk nivå. Det
är på regionnivå och via våra kontakter inom nätverken som vi kan få
tyngd i påverkansarbetet. Här krävs en ökad kunskap av de
förtroendevalda och förvaltningarna i hur påverkansarbete bedrivs.
Regionens Brysselkontor är en viktig aktör. Samverkan med andra
regioner bör eftersträvas.
5. Öka finansiering från EU när det gäller prioriterade
utvecklingsområden
Gemensamt för förvaltningarna är att de avser att genom mer
systematisk bevakning av utlysningar matcha dem mot de pågående
eller planerade insatserna för verksamhetsutveckling. Den externa
finansieringen kan möjliggöra och spetsa till satsningar på
verksamhetsutveckling som annars hade fått vänta.
En ökad kunskap om EU:s olika fonder och hur man kopplar dem till
aktuella utlysningar är önskvärd.
6. Öka engagemang och delaktighet om EU bland ungdomar.
Tre av förvaltningarna har med ett perspektiv om ökat engagemang och
delaktighet för ungdomar: Kultur- och fritidsförvaltningen,
Utbildningsförvaltningen och Miljö-och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Målen för insatserna är bl.a. att öka
möjligheterna till Europeisk Volontärtjänst för ungdomar 17-30 år,
utbilda fler EU-skolambassadörer inom skolan, ge möjlighet för
samhällskunskapslärare till fortbildning i EU-frågor och att
förtroendevalda och tjänstepersoner deltar i aktiviteter som ger ökad
kunskap om relevanta EU-frågor.

7 (7)

Ekonomiska konsekvenser
Insatser kopplade till EU-arbetet ska finnas med respektive nämnds budget och
verksamhetsplan och rapporteras i bokslut och verksamhetsberättelse.
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 internationella arbete styrs bland annat genom Linköpings
kommuns internationella strategi:
http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/fakta-om-linkoping/regler-ochstyrande-dokument/styrande-dokument/policyer/internationell-strategilinkoping-norrkoping/
Jämställdhet
Samtliga insatser som nämnderna ställer sig bakom ska planeras och
genomföras där hänsyn tas till genusperspektivet.
Uppföljning och utvärdering
Nämndernas positionspapper ”för att stärka delaktighet, kunskap och
engagemang på EU-nivå” ska följas upp årligen av respektive nämnd. I
förvaltningarnas verksamhetsplaner beskrivs hur arbetet med EU-frågor sker
inom respektive sakområde.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Utvecklingschefen

