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Dnr KOF 2018-123
Dnr KS 2017-495

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning, Positionspapper för att stärka delaktighet,
kunskap och engagemang för EU-frågor
Förslag till beslut
1. Uppföljningen godkänns enligt kontorets förslag.
2. Uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-21 § 512 (KS 2017-495) om att samtliga
nämnder ska till kommunstyrelsen återrapportera insatser inom ramen för
positionspapperet senast den 31 mars 2018.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

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. Syftet med Positionspappret är att förtydliga
och konkretisera innehåll i Linköpings kommuns internationella strategi.
Således är positionspappret underställt den internationella strategin.
Linköpings kommuns positioner sammanfattas i följande punkter:
 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,
 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,
 Öka engagemang och delaktighet om EU bland ungdomar.
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Kultur-och fritidsförvaltningens genomförda aktiviteter 2017-2018
innefattar:
50 % tjänst som internationell samordnare sedan 2014 som ansvarar för EUsamarbeten inom förvaltningen.
Internationell strategi för kultur- och fritidsförvaltningen har arbetats fram
under 2017-2018. Denna utgår från Linköpings kommuns internationella
strategi och Positionspapper. Denna planeras att färdigställas under våren 2018.
Förtroendevalda och tjänstepersoner bereds möjligheter till utbyten på EUnivå
Genomförda aktiviteter: Kulturkonferens inom kulturarv 31 augusti-1
september 2017, studieresa till Bryssel (Regionkontor och EU-institutioner)
med förvaltningens ledningsgrupp och internationell samordnare 19-21 mars
2018.
Öka engagemang och delaktighet om EU bland ungdomar.
Genomförda aktiviteter: Kultur- och fritidsförvaltningen utreder möjligheten
att kunna erbjuda Europeiskt Volontär Tjänst (EVS) för ungdomar 17-30 år
inom sitt ansvarsområde.
Öka finansiering från EU när det gäller prioriterade utvecklingsområden
Genomförda aktiviteter: Medel avsatta i budget för 2018 för internationellt
arbete på EU-nivå.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse; Uppföljning, Positionspapper för att stärka delaktighet, kunskap och
engagemang för EU-frågor
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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 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 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.
Uppföljning, kultur-och fritidsförvaltningens genomförda aktiviteter
2017-2018:
50 % tjänst som internationell samordnare sedan 2014 som ansvarar för EUsamarbeten inom förvaltningen.
Internationell strategi för kultur- och fritidsförvaltningen har arbetats fram
under 2017-2018. Denna utgår från Linköpings kommuns internationella
strategi och Positionspapper. Denna planeras att färdigställas under våren 2018.
Förtroendevalda och tjänstepersoner bereds möjligheter till utbyten på EUnivå
Genomförda aktiviteter: Kulturkonferens inom kulturarv 31 augusti-1
september 2017, studieresa till Bryssel (Regionkontor och EU-institutioner)
med förvaltningens ledningsgrupp och internationell samordnare 19-21 mars
2018.
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Öka engagemang och delaktighet om EU bland ungdomar.
Genomförda aktiviteter: Kultur- och fritidsförvaltningen utreder möjligheten
att kunna erbjuda Europeiskt Volontär Tjänst (EVS) för ungdomar 17-30 år
inom sitt ansvarsområde.
Öka finansiering från EU när det gäller prioriterade utvecklingsområden
Genomförda aktiviteter: Medel avsatta i budget för 2018 för internationellt
arbete på EU-nivå.
Ekonomiska konsekvenser
Kultur- och fritidsnämnden har i internbudget för 2018 avsatt 600 000 kronor
för internationellt arbete vilket inkluderar arbetet på EU-nivå. Genomförda och
planerade aktiviteter finansieras inom ram.
Kommunala mål
Kommunfullmäktiges övergripande mål 2015-2018 anger bland annat följande
mål:
11. En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Linköpings kommuns internationella strategi:
http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/fakta-om-linkoping/regler-ochstyrande-dokument/styrande-dokument/policyer/internationell-strategilinkoping-norrkoping/
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

