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Sammanfattning
Hylte kommun är positiv till utredningens förslag och har några kompletterande synpunkter
och kommentarer.
Åtgärder för att höja kunskapen (kap. 3)
Kommunen är positiv till förslagen om åtgärder för att höja kunskapen om EU-frågor.
Kommunen anser att det är viktigt att hitta lösningar för att nå de som indirekt blir
kunskapsförmedlare och inte enbart de som direkt arbetar med EU- eller demokratifrågor.
Förslaget om utbildningsinsatser för lärare på yrkesprogram i gymnasieskolan ser kommunen
som ett bra sätt att nå ut, men man bör titta på hur man kan nå ut bredare inom hela
gymnasieskolan och även inom vuxenutbildningen. Vidare anser kommunen att det är positivt
att även skolledarna föreslås inkluderas i utbildningsinsatserna. Kommunen är positiv till
förslaget om utbildningsinsatser för förtroendevalda och tjänstemän och föreslår att man ska
undersöka möjligheterna att utforma utbildningar utifrån olika kommunala ansvarsområden
för att göra utbildningarna mer attraktiva. I en mindre kommun där en person ofta har många
ansvarsområden finns risken att man tvingas prioritera bort deltagande om en utbildning inte
är tillräckligt attraktiv.
Åtgärder för att främja insyn och delaktighet (kap. 4)
Kommunen är positiv till förslagen om hur regeringen kan främja insyn och delaktighet.
Kommunen är även positiv till föreslagen rekommendation till kommuner och landsting/
regioner men vill här lyfta fram vikten av att kommunicera hur detta ska genomföras samt att
kommunerna och landstingen/ regionerna behöver verktyg och stöd för detta.
Åtgärder för att förbättra informationstillgången (kap. 5)
Kommunen instämmer i att det finns stora behov av informationstillgång, dels i de delar som
nämns och som tillägg även kring EU:s politiska system som helhet. Kommunen är positiv till
förslagen men tycker att det bör läggas till mer konkreta förslag om hur de politiska partierna
kan få stöd i arbetet eftersom de anges som viktiga informationsspridare. Liksom angående
förslagen om kunskapshöjande åtgärder anser kommunen när det gäller Sieps utbildningar i
ämnen som rör EU att det är viktigt att nå fler än de som direkt arbetar med EU- eller
demokratifrågor. Även här anser kommunen att det är viktigt att kommunicera hur
kommunernas insatser ska genomföras samt att det behövs verktyg och stöd för detta.

Hylte kommun
Kommunledningskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tfn 0345 - 180 00 vx
Fax 0345 - 181 90

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 – 4354
Plusgiro 10 53 60 - 2

2 (2)

Övrigt
En avslutande synpunkt som kommunen har gäller urvalet av remissinstanser.
Då urvalet av vilka kommuner och landsting/ regioner baserades på vilka som hade
representation i Bryssel kom inte Region Halland eller någon av de halländska kommunerna
med. Även i detta sammanhang borde man tänka på att nå ut bredare, speciellt med tanke på
frågans karaktär.
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