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Positionspapper 

 

Positionspapper för att stärka delaktighet, kunskap och 
engagemang för EU-frågor 

Linköpings kommuns internationella strategi 

Följande strategier och riktlinjer i Linköpings kommuns internationella 

strategi, antagen 2010 av kommunfullmäktige, ligger till grund för Linköpings 

kommuns arbete med EU, 

http://www.linkoping.se/contentassets/931882d24e02419d906dea618a2598a7/i

nternationell-strategi_2010_linkoping-2.pdf 

 frågor kring demokrati och jämställdhet beaktas i internationella 

utbyten, 

 Linköpings behov och långsiktiga nytta är vägledande för det 

internationella samarbetet. Tydlig koppling till prioriterade sakfrågor 

ska finnas, 

 öka bevakningen av EU-frågor i nämndernas fortlöpande arbete, 

 bredda och fördjupa det internationella arbetet och dess möjligheter 

bland nämndernas förtroendevalda, i förvaltningarnas ledningsgrupper 

och bland medarbetare, 

 skapa stödstruktur som möjliggör att antalet EU-finansierade projekt 

och internationella projekt med annan finansiering ökar, 

 höja kunskapsnivån om EU och EUs program fortlöpande på både 

politisk nivå och tjänstemannanivå, 

 öka representationen av politiker i strategiskt viktiga internationella 

styrelser, kommittéer, nätverk, samt olika tillfälliga fora, 

 öka representationen av tjänstemän i strategiskt viktiga internationella 

styrelser, kommittéer, nätverk, samt olika tillfälliga fora,  

Syftet med Positionspapper för att stärka delaktighet, kunskap och 

engagemang för EU-frågor är att förtydliga och konkretisera innehåll i 

Linköpings kommuns internationella strategi. Således är positionspappret 

underställt den internationella strategin. 

Sammanfattning av positionspapper om EU 

 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,  

http://www.linkoping.se/contentassets/931882d24e02419d906dea618a2598a7/internationell-strategi_2010_linkoping-2.pdf
http://www.linkoping.se/contentassets/931882d24e02419d906dea618a2598a7/internationell-strategi_2010_linkoping-2.pdf
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 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. 

Positioner med tillhörande aktiviteter 

Möjligheter till utbyten på EU-nivå 

Erfarenhetsutbyten, lärande och möten mellan människor bidrar till ökad 

demokrati och ökad förståelse mellan länder. En viktig del av samarbetet inom 

EU är att dela med sig av erfarenheter och kunskaper inom olika 

verksamhetsområden samtidigt som man får del av andra städers och regioners 

lärdomar och arbetssätt. 

 Förtroendevalda och tjänstepersoner bereds möjligheter till utbyten på 

EU-nivå. 

Kunskapshöjande insatser och information om EU 

Kunskapshöjande insatser för förtroendevalda och tjänstepersoner genomförs i 

syfte att öka kunskapen om EU samt att visa på möjligheterna till inflytande på 

EU-nivå. Insatserna bör riktas mot att följa politiska sakfrågor med stor vikt för 

Linköping. Utbildningsinsatserna omfattar också ökad kunskap om hur EU-

projekt kan involveras i verksamhets- och kompetensutveckling för såväl 

lärande som möjligheter till extern finansiering. 

Region Östergötlands internationella enhet inklusive EU-kontoret i Bryssel är 

ett stöd i arbetet. Vissa insatser kan också ske i samverkan med andra 

kommuner. 

 Insatserna omfattar alla förvaltningars politiska nämnder, 

förvaltningsledningar, chefer och tjänstemän, 

 Genomföra återkommande utbildningstillfällen till exempel som del av 

nämndsammanträden,  

 Information om EU-frågor sker regelbundet inom förvaltningarna. 

Öka påverkansarbetet på EU-nivå  

För att driva ett strategiskt påverkansarbete bör det ske överväganden av vilka 

områden som prioriteras med hänsyn till EU:s och SKL:s1 prioriteringar. 

En förutsättning för att nå bättre framgång i påverkansarbetet är att Linköpings 

kommun samordnar sig med Region Östergötland men också med andra 

kommuner i Östergötland och i övriga Sverige. En viktig del av 

påverkansarbetet sker genom utbyten och samverkan inom projekt mellan 

verksamheter i europeiska städer och regioner. 

                                                 

1 Sveriges kommuner och landsting, SKL 
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 Prioritering av sakområden sker genom politisk samordning på lokal 

och regional nivå, 

 Öka nyttjande av de nätverk på Europa-nivå där Linköpings kommun är 

medlem i till exempel Eurocities, EUniverCities, ECLEI2, SERN3 och 

Healthy Cities, 

 Sätta sig in i, hur man från Linköpings sida kan medverka i 

påverkansarbete på EU-nivå, 

 Sprida information om Linköpings kommuns insatser och 

utvecklingsprojekt inom angelägna samhällsfrågor. 

Öka finansiering från EU när det gäller prioriterade utvecklingsområden 

För att öka möjligheter för att arbeta med EU-finansierade projekt inom 

verksamhets- och kompetensutveckling för såväl lärande som möjligheter till 

extern finansiering krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete. 

 Varje förvaltning säkerställer att det finns medarbetare som har 

möjlighet att arbeta med projekt som är finansierade med EU-medel, 

 Medel avsätts i nämndernas budgetar för att bland annat finansiera 

projektutvecklingskostnader, 

 Tar vara på lärdomar från redan genomförda projekt på EU-nivå. 

Öka engagemang och delaktighet om EU bland ungdomar 

Det är viktigt att uppmuntra ungdomar att bli medvetna om EU-frågor genom 

att man tillägnar sig kunskaper om EU och hur EU påverkar vårt samhälle. 

Genom EU:s olika samarbetsprogram och fonder finns flera möjligheter för 

ungdomar till utbyte på EU-nivå. 

 Bidra till att fler ungdomar engagerar sig inom olika EU-program som 

till exempel Erasmus+,  

 Stödja och genomföra volontärutbyten mellan ungdomar i Europa 

genom Europeisk Volontärtjänst,  

 Engagera fler skolambassadörer med uppdrag att berätta om de 

möjligheter EU bidrar till.  

  

                                                 

2 Local Governments for Sustainability, ICLEI 
3 Sweden Emilia Romagna Network 
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Uppföljning 

För att nå långsiktighet och att nå konkreta resultat i EU-arbetet är det av 

yttersta vikt att EU-frågorna finns med i budgetprocessen. 

 I direktiv för budget, bokslut och verksamhetsberättelse för genomförda 

och planerade insatser finns EU-arbetet med,   

 I nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplaner beskrivs hur 

arbetet med EU-frågor sker inom respektive sakområde. 

Positionspapper för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang för EU-

frågor följs upp regelbundet på nämndnivå och övergripande uppföljning 

genomförs av kommunstyrelsen minst en gång per mandatperiod. 


