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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Daniel Stendahl

2019-10-29

Dnr KS 2019-761

Kommunstyrelsen

Handlingsplan för europeiskt samarbete i Linköpings
kommun, antagande
Förslag till beslut
1 Handlingsplan för europeiskt samarbete i Linköpings kommun antas.
2. Återrapportering av det strategiska utvecklingsuppdraget att revidera
styrdokument för att stärka det internationella arbetet och fokusera det till
EU/Europa godkänns.
3. Handlingsplanen ersätter Positionspapper för att stärka delaktighet,
kunskap och engagemang för EU-frågor som här med upphävs.
4. Handlingsplanen och dess genomförande ska följas upp årligen till
kommunstyrelsen.
Ärende
I kommunstyrelsens internbudget för 2019 återfinns det strategiska
utvecklingsuppdraget: ”Uppdrag till kommunstyrelsen att revidera
styrdokument för att stärka det internationella arbetet och fokusera det till
EU/Europa. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019”.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en inventering av det internationella
arbetet i Linköpings kommun och gjort en översyn av aktuella styrdokument.
Till följd av genomlysningen så föreslås kommunstyrelsen att anta
Handlingsplan för europeiskt samarbete i Linköpings kommun.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Handlingsplanen ersätter ”Positionspapper för att stärka delaktighet, kunskap
och engagemang för EU-frågor”, beslutat av kommunstyrelsen i november
2017. Övriga styrdokument bedöms vara aktuella och relevanta.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen med denna
rapportering och beslut om handlingsplanen ska anse det strategiska
utvecklingsuppdraget återrapporterat.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Handlingsplan för europeiskt samarbete i Linköpings kommun, antagande,
2019-10-29
Bilaga - Handlingsplan för europeiskt samarbete i Linköpings kommun
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Bakgrund
Det internationella arbetet idag
Kommunledningsförvaltningen har genomfört en inventering av hur det
internationella arbetet ser ut i kommunen. Syftet har varit att undersöka i vilken
utsträckning verksamheterna arbetar med kontakter inom EU/Europa eller
resten av världen.
Av inventeringen framkommer att förvaltningarnas internationella kontakter i
hög grad är riktade mot EU/Europa. Ofta är det erfarenheter från länder i
närområdet som ligger närmast den egna verksamheten, och därmed utgör den
mest relevanta samarbetsparten i ett utvecklingsprojekt. Kontakter och
samarbete med övriga världen är generellt begränsade.
EU:s sammanhållningspolitik med tillhörande program och fonder utgör en
viktig källa för externfinansiering. Programmen och dess fonder har i hög grad
en transnationell inriktning. Linköping, liksom andra kommuner, får denna väg
medel för prioriterad verksamhetsutveckling. Tillgängligheten till dessa externa
medför ytterligare en naturlig orientering mot länder i EU och Europa.
Inom delar av det internationella arbetet och kontakterna finns samarbeten som
sträcker sig utanför Europa. Exempel är aktiviteter kopplade till
näringslivsfrämjande arbetet, samt stöd till Linköpings universitet i deras
internationella arbete. Det finns också utbyten för skolor med länder på andra
kontinenter och omvärldsbevakning via nätverk som även sträcker sig utanför
Europa.
Befintliga styrdokument:
Grunden för det internationella arbetet är den internationella strategin, som
beslutats av kommunfullmäktige.
Strategin vilar på tre prioriterade områden:




Profilering
Omvärldsbevakning och påverkan
Verksamhets- och kompetensutveckling

Internationella strategin, som antogs av kommunfullmäktige 2010 och
reviderades 2017, är gemensam för Linköpings och Norrköpings kommun.
Positionspapper




Samverkan mellan Guangzhou (Kina) och Linköpings kommun med
kort tillägg om Linköpings kommuns relationer med Macau (Kina)
Positionspapper för samverkan med Palo Alto (USA) och Linköpings
kommun
Positionspapper för samverkan mellan Thai Nguyen (Vietnam) och
Linköpings kommun
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Positionspapper för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang för
EU-frågor (EU).

Linköpings kommun har flera vän-, samverkans- och systerorter. Med flera av
dessa orter har kommunenen samverkansavtal och antagit positionspapper för
samarbetet.
Den ökade internationaliseringen och EU-medlemskapet har skapat nya
förutsättningar för internationell samverkan. Det sker med många orter i
Europa och världen, och är inte begränsat till vän-, samverkans- och
systerorter. Det har blivit allt vanligare med flexibla partnerskap kring konkreta
frågor i stället för fasta avtal under längre tid. Samverkan är inriktad på måloch projektorienterat arbete som stöd för utvecklingsprojekt som
verksamheterna inom Linköpings kommun bedriver.
EU-handslag för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang på EUnivå
Under 2016 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.
Utredningen följdes av ”EU-handslaget” i Östergötland som ägde rum den 23
maj 2017 i samband med Region Östergötlands internationella dag. Det var
inledningen till att genomföra aktiviteter i Linköpings kommun för att stärka
delaktighet, kunskap och engagemang på EU-nivå. Linköpings kommuns
handslag utgår från den internationella strategin.
Positionspapperet för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang för EUfrågor (EU) är kopplat till Linköpings kommuns åtaganden och aktiviteter
inom ramen för EU-handslaget.
Förslag ny handlingsplan för europeiskt samarbete i Linköpings kommun
Linköpings kommun har fastställt nya regler kring styrdokument i ”Struktur för
politiska styrdokument i Linköpings kommun” En uppdatering av kommunens
styrdokument inom det internationella området behövs därför bland annat för
att harmonisera med det nya regelverket. Uppdraget att fokusera arbetet till
Europa och närområdet och de nya formkraven har varit utgångspunkterna för
Kommunledningsförvaltningens översyn och förslag.
Kommunens internationella strategi bedöms fortsatt vara relevant både
avseende innehåll och inriktning. Bedömningen är att det finns ett särskilt
mervärde att ha en gemensam strategi tillsammans med Norrköpings kommun.
Strategin utgör en ram för de samarbeten och utbyten som sker på projekt-,
förvaltnings- och politisk nivå. En eventuell revidering sker vid behov i
samverkan med Norrköpings kommun. Kommunledningsförvaltningen avser
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att i en sådan revidering anpassa dokumentet till den nya strukturen i
Linköpings kommun.
”Positionspapperet för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang för EUfrågor” föreslås ersättas av en ny ”Handlingsplan för europeiskt samarbete i
Linköpings kommun”. Förutom att stärka EU-/Europainriktningen av det
internationella arbetet, handlar det om att anpassa styrdokument inom det
internationella arbetet till Linköpings kommuns gällande styrmodell.
Den nya handlingsplanen syftar både till att förtydliga och stärka
internationella strategins innehåll avseende internationella arbetets inriktning
mot EU och Europa, samt till att fortsatt förverkliga kommunens åtaganden
inom EU-handslaget.
Handlingsplanens inriktning är att EU-arbetet ska bygga på nämnder och
förvaltningars behov och utmaningar och vara sammanhängande med planerad
och prioriterad verksamhetsutveckling. Handlingsplanen ska ge nämnder och
förvaltningar vägledning i arbetet. I vilken takt och i vilken omfattning arbetet
sker blir föremål för respektive nämnd och förvaltning att hantera i den årliga
budgetprocessen. Syftet är att EU-arbetet ges utrymme och blir en naturlig del i
det förbättrings- och verksamhetsutvecklingsarbete som dagligen pågår i
Linköpings kommuns alla verksamheter.
Ekonomiska konsekvenser
Beslut och antagande av handlingsplanen för europeiskt samarbete i
Linköpings kommun bedöms ej medföra några direkta nya åtaganden och
kostnader. Prioritering och genomförande av aktiviteter ska ske i nämnders och
förvaltningars internbudget och verksamhetsplaneringsarbete och ska hanteras
inom tilldelade ekonomiska ramar. Extern finansiering till planerade aktiviteter
ska sökas då det är möjligt och relevant.
Kommunala mål
Antagandet av handlingsplanen för europeiskt samarbete i Linköpings kommun
bidrar till uppfyllelse av Linköpings kommunövergripande mål ”Effektiv
organisation med goda resultat”.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Antagandet av handlingsplanen påverkar inte jämställdhet mellan kvinnor och
män, samt pojkar och flickor.
Uppföljning och utvärdering
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för en samlad rapportering av
handlingsplanenens genomförande sker till kommunstyrelsen en gång per år.
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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 och förvaltningar
(inkl. bilaga)

