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EU är viktigare än Kina! 
- Linköping behöver en strategi för arbetet med EU 

Sverige har varit medlemmar av den Europeiska Unionen sedan 1995. I över 20 år har vi varit 

en självklar del av EUs gemensamma strävan och Sverige har varit drivande i många viktiga 

frågor. Nu står vår gemensamma union för sin kanske tuffaste utmaning. Med Storbritanniens 

folkomröstning, Europas tuffa ekonomiska läge och flyktingkrisens utmaningar har EUs 

svagheter blottats. Extrema krafter har fått allt mer utrymme och slutenheten vinner mark 

framför öppenhet och tolerans. Nu krävs ett omtag. Och att de krafter som tror på en 

gemensam union kliver fram. 

 

60-70 % av alla beslut och all verksamhet i Linköpings kommun påverkas direkt eller indirekt 

av beslut tagna i Bryssel. Det innebär att utrymmet för inspel och avvikande åsikter minskar ju 

närmare beslutet kommer lokala församlingar. Därför är det oerhört viktigt att aktivt delta och 

försöka påverka beslut redan under beredningsfasen. En hel del av detta arbete sker genom 

SKL, men även genom vårt regionala Brysselkontor.  

 

Under våren 1995 fattade Linköpings och Norrköpings kommuner beslut om att etablera ett 

regionkontor i Bryssel. Kontoret finns kvar, om än i ny skepnad, och gör ett fantastiskt arbete. 

Men med tanke på hur stor påverkan EU och Bryssel har på vår lokala församling så måste 

kommunens närvaro öka.  

 

Linköpings kommun har beslutat att teckna ett antal positionspapper med sina vän- och 

samarbetsorter. Ett mycket bra initiativ som tydliggör vårt strategiska internationella arbete. I 

nuläget är endast ett positionspapper tecknat. Med Guangzhou, i Kina. Men övriga är på gång. 

I detta arbete borde även vårt strategiska arbete med EU förtydligas. Och även där borde ett 

positionspapper tas fram.  

 

 

Därför yrkar jag att: 

 

 Linköpings kommun tar fram ett strategiskt positionspapper för arbetet med frågor 

kopplade till EU och dess institutioner 

 Linköpings kommun utvecklar ett strategiskt arbete för att öka sin närvaro och sitt 

inflytande inom EU och dess institutioner  
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