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Bildningsnämnden

Utbildningsförvaltningens insatser inom ramen för
Positionspapper - EU
Förslag till beslut
1. Inom ramen för Positionspapper - EU godkänner bildningsnämnden
redovisade insatser och överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen.
2. Utbildningsdirektören ges i uppdrag att fortsätta det påbörjade arbetet med
att ta fram en gemensam handlingsplan med syfte att öka engagemang och
delaktighet i frågor som rör EU-samarbetet.
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-02, 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.
Kommunstyrelsen fastställde den 21 november 2017, ett positionspapper för att
stärka delaktighet, kunskap och engagemang för EU-frågor. Positionspapperet
förtydligar och konkretiserar innehållet i Linköpings kommuns internationella
strategi.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

I ovan nämnda positionspapper skrivs 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
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Öka finansieringen från EU när det gäller prioriterade
utvecklingsområden



Öka engagemang och delaktighet om EU bland ungdomar

Internationella samarbeten har pågått under ett flertal år och då i huvudsak
inom EU. De nuvarande, och de kommande utökade resurserna, innebär en
förstärkning och därmed ett än mer riktat fokus mot EU frågor.
__________
Beslutsunderlag:

Utbildningsförvaltningens insatser inom ramen för positionspapper EU.docx
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Följande arbete pågår eller planeras utifrån positionspapper - EU
Utbyten på EU-nivå
Inom området utbildning, arbetsmarknad och integration krävs öppenhet och
nytänkande för att nå de mål som läroplaner och arbetsmarknad kräver. Här är
omvärldsbevakning och ett nära erfarenhetsutbyte med andra länder, regioner
och kommuner i Europa en nödvändighet. EU erbjuder via sina sektors-och
strukturfonder ett brett spektrum för nytänkande och stöd för extern
finansiering av de utmaningar som vår kommun står inför. Genom pågående
samarbete i region Östergötland och att vi använder regionens Brysselkontor
får vi naturliga länkar och samarbetspartners i Europa.
Planerad insats till hösten är ett gemensamt studiebesök i Bryssel för
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp. Vi ser det som ett tydligt startskott
på den ökade satsningen på EU-frågor.
Information om EU-frågor sker regelbundet
Ansvariga tjänstemän bevakar via nätverk, SKL:s internationella utskick,
Region Östergötlands nyhetsblad och årssammanställning vad som är
verksamhetsaktuellt för utbildningsförvaltningen. Sammanställning görs också
över pågående samarbeten inom hela förvaltningen och redovisas till nämnder
och berörda ledningsgrupper.
Kunskapshöjande aktiviteter för förtroendevalda och tjänstepersoner i
syfte att öka kunskapen om och visa på möjligheterna till inflytande på
EU-nivå
Från och med 2019 planeras att Linköpings kommun samt övriga kommuner i
Östergötland tillsammans tar del av en utbildning i syfte att informera om EU:s
påverkan i lokalpolitiken och öka kunskapen i aktuella frågor i EU från ett
regionalt perspektiv. Utbildningen föreslås genomföras sektoriellt så att t.ex.
utsedda förtroendevalda och tjänstepersoner från nämnderna och förvaltningen
utbildas tillsammans. Detta främjar nätverksbygge och möjliggör inriktning på
just de frågor som är intressanta för specifika verksamhetsområden. Vi ser
region Östergötland som en naturlig utbildningsarrangör.
Påverkansarbetet på EU-nivå
Utbildningsförvaltningen ska tillsammans med övriga förvaltningar inom
kommunen, via kommunens nätverk för internationellt arbete, Region
Östergötland, regionens Brysselkontor och andra kommuner i regionen delta i
påverkansarbete gentemot EU i syfte att skapa regional förankring och samsyn
i gemensamt prioriterade frågor.
Finansiering från EU
Förvaltningen ska systematiskt bevaka och i så stor utsträckning som möjligt
ansöka om medel från de olika fonder och program som finns inom EU. De
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EU-finansierade projekt som kommunen och förvaltningen deltar i ska utgå
från verksamheternas behov och komplettera och intensifiera det
utvecklingsarbete som bedrivs.
Öka engagemang och delaktighet om EU bland ungdomar
Från (Betänkande av Utredningen om delaktighet i EU, SOU 2016:10 s.13)
”Undervisningen i grundskolan och gymnasieskolan förmedlar sällan tillräcklig
kunskap om EU-nivåns betydelse för demokratins förutsättningar och individens
inflytandemöjligheter. Därför föreslår vi dels en förstärkning av den lärarfortbildning
i EU-relaterade ämnen som i dag genomförs inom ramen för det s.k. EUskolambassadörsprogrammet, dels att uppdraget att inkludera EU-nivån i
undervisningen ska stärkas ytterligare i grund- och gymnasieskolans styrdokument. Vi
föreslår även att regeringen ska stödja skolorna att anordna skolval till
Europaparlamentet.”

Utbildningsförvaltningen ser vikten av att tillföra en ökad kompetens om EU
genom att utöka antalet EU-skolambassadör från idag fyra till sex lärare.
Under hösten 2017 genomfördes en studieresa för 29 samhällskunskapslärare
på ett antal av våra gymnasieskolor Bryssel.
Vidare har ett antal skolor ifrån förskola – gymnasiet medverkat i olika
Erasmus+ projekt. I de här samarbetsprojekten möter både elever och lärare
motsvarande grupper i Europa vilket är konkreta exempel på EU-samarbete
och ökad delaktighet.
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.
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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.
Ekonomiska konsekvenser
Genomförda och planerade insatser kopplade till EU-arbetet ska från och med
2019 finnas med i budget, bokslut och verksamhetsberättelse. Dessutom ska
arbetet med EU-frågor redovisas i nämndens verksamhetsplan. Sedan tidigare
har en tjänst på 50 % varit riktad mot EU-frågor. Från och med 2018 har den
tjänsten utökats till 100 %.
Uppföljning och utvärdering
För ett långsiktigt och framgångsrikt EU-arbete behöver EU-frågorna finnas
med i budgetprocessen. Genomförda och planerade insatser ska finnas med i
budget, bokslut och verksamhetsberättelse. Arbetet med EU-frågor ska
beskrivas i verksamhetsplaner och i respektive handlingsplaner för Barn- och
ungdom, Bildning och Arbetsmarknad- och integration.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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