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Yttrande över EU på hemmaplan (SOU 2016:10)
Inledning
Tack för en intressant utredning. Höörs kommun yttrar sig över de aspekter i utredningen som
påverkar kommunens uppdrag och verksamheter. En övergripande reflektion är att engagemang
även bör läggas på att stimulera till europeiska samarbeten och öka offentlig sektors och det civila
samhällets deltagande i europeiska projekt. Detta i syfte att öka relationen mellan Sverige och EU
och för att även i framtiden kunna tillhandahålla välfärd av hög kvalitet.
Att verka för att förtroendevalda och tjänstemän har hög EU-kompetens
Utredningen föreslår riktade utbildningar om EU-frågor till förtroendevalda och högre tjänstemän.
Utbildning är alltid bra. I syfte att få effekt och resultat av utbildningen är det en stark önskan att
EU-utbildningen kopplas ihop med kommunens strategiska mål, det vill säga att seminariet även
behandlar hur EU med dess olika fonder kan vara ett stöd för kommunen att nå
kommunfullmäktiges strategiska mål. Förslagsvis bör seminariet hållas tillsammans med andra
kommuner eller organisationer med liknande mål och ambitioner i syfte att stimulera samverkan.
På så sätt kommer också EPA-analysen (europaanalysen) i ett bättre sammanhang.
Att kommunen arbetar för att tydliggöra EU-relaterade frågor i det lokala beslutsfattandet
Förslaget är bra. I syfte att öka medarbetarnas kunskaper och förståelse om EU kommer
kommunens handläggningsrutiner förtydligas. Framöver ska det av ärendebeskrivningen även
framgå om och hur ett ärende är kopplat till EU.
Kommunen ska se över hur dialog om EU kan föras med medborgare och organisationer.
Kommunens erfarenhet är att dialog behöver kopplas till en konkret fråga. Här skulle det vara
intressant att ta del av goda exempel från andra kommuner/regioner. För Höörs del handlar det
också om att koppla EU-samarbetet till kommunfullmäktiges mål för mandatperioden och ha dialog
med olika samhällsaktörer om och hur EU kan vara ett stöd för att utveckla Höör och hur Höör kan
vara ett stöd för att utveckla det europeiska samarbetet.
Att regeringen ska stödja skolorna att anordna skolval till Europaparlamentet
Skolval är mycket positivt ur demokratisk synpunkt och kommunen ser gärna att de organisationer
som idag arbetar med frågan får ett ökat stöd för att genomföra skolval.
Ökad tillgång på information om EU-frågor genom EU-portal och EU-upplysning
Bra informationsmaterial är grunden för att skapa förståelse och dialog. Att förstärka arbetet med
EU-information kan vara en god väg att gå. Inför detta yttrande frågade vi våra engagerade SOlärare om hur de ser på tillgången till EU-information. Vi avslutar med deras svar: ”Vi använder oss
till viss del av EU:s hemsida där det finns färdigt lektionsmaterial. Vi har också beställt material från
EU-upplysningen. I våra egna böcker är det väldigt dålig information och det fattas värdefull fakta. Det
är ont om material på en lämplig nivå antingen för avancerat eller för lätt. Borde finnas anpassat för en
högstadieelev. Vi har ju köpt in digitalt läromedel och där finns jättebra material. Vi får också
nyhetsbrev från Europaportalen som är en bra sida att använda sig av.”
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