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EU-handslaget – initiativ för ökad delaktighet i EU 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att genomföra ett EU-handslag tillsammans med Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala 
län 
 
 
Ärendet 
EU-handslaget är ett initiativ från regeringen som syftar till att stärka delaktigheten, 
kunskapen och engagemanget kring beslut som fattas på EU-nivå. Initiativet lanserades som 
ett resultat av utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) som visade att EU-kunskapen i 
samhället är låg, att insyn och delaktighet i EU:s beslutsprocess måste främjas samt att 
informationstillgången i EU-relaterade frågor måste förbättras. I samarbete med centrala 
aktörer vill regeringen öka kunskaperna och skapa bättre förutsättningar för medborgare att 
delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas inom EU. 
 
Föredragning 
Regeringen genom EU- och handelsminister Ann Linde genomför för närvarande besök runt 
om i Sverige där ministern träffar kommuner, regioner och myndigheter för att genomföra ett 
EU-handslag för ökad delaktighet. Genom EU-handslaget åtar sig deltagande part att bidra till 
att kunskaper om EU höjs.  
 
Den 23 mars besöker EU- och handelsministern Uppsala, och då planerar Uppsala kommun 
att genomföra ett EU-handslag tillsammans med Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala 
län. 
 
Med EU-handslaget åtar sig Uppsala kommun att under 2018 och 2019 genomföra en rad 
aktiviteter med syfte att stärka delaktighet, kunskap och engagemang kring EU-frågor:  
 

• kunskapshöjande aktiviteter för förtroendevalda i syfte att öka kunskapen om och visa 
på möjligheterna till inflytande i EU:s beslutsprocess.  
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• att arrangera seminarier/workshops för tjänstepersoner i syfte att öka kunskapen om 
hur omvärldsbevakning kan användas som verktyg i verksamhetsutveckling.  

• att arrangera aktiviteter, internt och externt, för att öka kunskapen och engagemanget 
om och för EU-frågor i Uppsala.  

• att höja kompetensen kring vilka olika typer av EU-finansiering som finns samt bygga 
upp en rutin kring hur bevakning ska gå till av det som kan vara av intresse för 
verksamheten inom olika områden.  
 

Insatser som genomförs inom ramen för Uppsala kommuns EU-handslag ska inriktas mot 
sakfrågor med betydelse för Uppsala, däribland utformningen av EU:s kommande 
långtidsbudget, klimat- och energipolitik samt migrationsfrågor. Kompetenshöjande insatser 
ska göras i skenet av de stundande nationella valen (september 2018) samt kommande 
Europaparlamentsval (juni 2019). Samverkan med andra aktörer, inklusive Uppsala 
universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, ska aktivt sökas i synnerhet när det gäller 
externa arrangemang. Där det är möjligt ska synergieffekter dessutom sökas med motsvarande 
initiativ som lanseras på europeisk nivå för att öka EU-kunskaperna. Ett sådant exempel 
utgörs t ex av Eurocities initiativ ”Cities4Europe - Europe for citizens” som syftar till att 
belysa städers viktiga roll för att stärka EU-medborgares tillit till europeiska institutioner och 
därigenom motverka euroskepticism.   
 
Uppsala kommuns åtagande kopplade till EU-handslaget utgår från policy för internationellt 
arbete i Uppsala kommun (KSN-2014-0129). 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för aktiviteter i samband med EU-handslaget tas inom ramen för 
kommunstyrelsens budget för EU-verksamhet.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
 


	EU-handslaget – initiativ för ökad delaktighet i EU

