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Hej Chantal Coté i
Jönköping!

Lokalt och regionalt arbete för Europa
2020
SKL:s bidrag om hur den lokala och regionala nivån bidrar till
målsättningarna i Europa 2020strategin finns med i Sveriges
nationella reformprogram 2015. Här finns ett tiotal exempel på
kommuners och regioners arbete. Regeringen har nu lämnat
programmet till kommissionen som bland annat redogör för hur
Sverige ska nå målen i Europa 2020strategin.
› Sveriges nationella reformprogram 2015

Nya ledamöter i SKL:s internationella
beredning
Vid SKL:s valkongress utsågs nya ledamöter till SKL:s
internationella beredning. Ilmar Reepalu (S), Malmö stad, valdes
till ordförande. Beredningen bereder, vid sidan av
arbetsutskottet, sektorsövergripande internationella och EU
relaterade frågor. Det handlar bland annat om att stödja
medlemmarnas internationella engagemang och att stödja
SKL:s övriga beredningar.
› SKL:s beredning för internationella frågor

Här är SKL:s ledamöter i CEMR
I samband med SKL:s valkongress utsågs nya ledamöter till
kommun och regionförbundens samarbetsorganisation i
Europa, CEMR. En av de nya ledamöterna är SKL:s ordförande
Lena Micko. CEMR bedriver ett systematiskt påverkansarbete
gentemot EU:s lagstiftning och främjar samarbete mellan sina
medlemmar.
› SKL:s ledamöter i CEMR

Transportpolitiken ses över
Kommissionen har lanserat ett samråd om vitboken om
https://www.anpdm.com/newsletter/2598474/494A5D437944455943

Vem är du och vad jobbar
du med?
 Jag jobbar sedan i somras
som internationell strateg på
Jönköpings kommun och
samverkar även med Habo,
Mullsjö och Vaggeryd. Min
uppgift är att strukturera upp
och utveckla ett arbetssätt
för att jobba med
internationalisering inom
dessa fyra kommuner.
Vad önskar du att SKL kan
bistå med för stöd?
 I och med att tjänsten är
helt ny, finns allt att
utveckla. Jag har haft ett
stort behov att få information
om vilka befintliga nätverk
som finns och vilka områden
som kan vara bra att börja
med. Jag behövde kartlägga
hur det internationella
arbetet ser ut på olika håll för
att kunna lägga vissa grunder
utifrån våra förutsättningar.
Jag hittade SKL:s
webbaserade nätverk för EU
och internationella
samordnare. Jag har haft stor
nytta av detta, dels för att
knyta kontakter dels för
diskussioner och information.
Det är bra men skulle kunna
utvecklas ännu mer. Jag
skulle även vilja se fler
möjligheter till att träffas vid
tematiska möten och
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transporter från 2011. Samrådet är öppet till den 2 juni. I
mitten av juli kommer TRANutskottet i Europaparlamentet att
rösta om ett egeninitierat yttrande om rörlighet i städer.

konferenser som berör
internationalisering på
kommunal och regional nivå.

Regionkommittén antog i mitten av april sina synpunkter och
CEMR kommer att bli klar senare i vår. SKL har aktivt bidragit
med synpunkter till båda organisationerna.

Kontakt: Chantal Coté, 036
10 28 97

› Samråd om transportpolitiken

Fler tankar och reflektioner
om EU och internationellt
arbete hos kollegor i landet
och på SKL kan du läsa om i
kommande nummer.

SKL om den digitala inre marknaden på
Europadagen  webbsänt
På Europagen den 8 maj håller SKL ett
seminarium om digitalisering som tar
avstamp i det paket som kommissionen
presenterar idag den 6 maj. Under dagen
erbjuds också ett flertal seminarier om
aktuella Europafrågor. Hela dagen
webbsänds av SVT Forum.

Vilket stöd och vilken
information har du behov av
från SKL?
Mejla dessa till Louise
Andersson

› Europadagen 8 maj

Kommissionens guide till EU:s fonder
Kommissionen har tagit fram en nybörjarguide till EU:s fonder
och program. I guiden finns information om vilka program som
finns, hur du söker och annan matnyttig information.
› Kommissionens guide till EU:s fonder och program

Paket för bättre EUlagstiftning på gång
Ett förslag till uppdaterat avtal om bättre lagstiftning mellan
Europaparlamentet, rådet och kommissionen väntas komma i
mitten av maj. Avtalet innehåller bland annat metoder för
bättre lagstiftningskvalitet och bättre genomförande.

Följ oss på Twitter!

Nu kan du följa och prata
EUfrågor med oss på Twitter.
› Twitter: @skl_eu

CEMR förbereder just nu en ståndpunkt om avtalet, bland annat
om kommuner och regioners involvering när ny lagstiftning tas
fram.
Kontakt: Marcus Holmberg, +32 2 549 08 67
Nätverk för EUsamordnare

Diskussionen om cirkulär ekonomi
fortsätter
Det nerlagda paketet om cirkulär ekonomi fortsätter att
diskuteras. Europaparlamentet kommer att rösta om en rapport
på temat under våren. Innan sommaren ska kommissionen
lansera ett samråd och därefter kan nya förslag väntas till
hösten och under 2016.
SKL prioriterar avfallsdelen av paketet och förespråkar här en
hög men realistisk ambition. Delar som behöver utvecklas är
förebyggande av avfall och kraven på minskad deponering.
Kontakt: Helena Lagerholm, +32 2 549 08 65

Luftpaketet aktuellt i Europaparlamentet
https://www.anpdm.com/newsletter/2598474/494A5D437944455943

SKL har ett webbaserat
nätverk för EU och
internationella samordnare i
kommun, landsting och
region.
› Nätverk för EU och
internationella samordnare

Kurs och
konferens
Europadagen 8 maj 
webbsänt
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Europaparlamentet diskuterar just nu takdirektivet och
direktivet om begränsning av utsläpp till luften av vissa
föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar (MCP).
Under våren ska dessa behandlas i utskott och plenum. SKL är
angelägna om att lagstiftningen blir så tydlig som möjligt för att
underlätta för kommunerna att bedriva effektiv tillsyn.
Kontakt: Helena Lagerholm, +32 2 549 08 65

Vara kommun vann Europapriset 2015
Vara kommun är först i Sverige att vinna Europapriset. Det
delas ut av Europarådet till städer och regioner för deras
europeiska engagemang. Vara tog hem vinsten för deras
långvariga och strategiska arbete med internationalisering.
› Vara kommun har vunnit Europapriset 2015

Följ SKL:s projekt i Ukraina
Nu kan du via Facebook följa SKL:s projekt som stödjer
decentraliseringsprocessen i Ukraina. Just nu fokuserar det på
decentralisering av skattesystemet och grundutbildningen.
› SKL:s projekt i Ukraina på Facebook

Pris för jämställdhetsarbete i Serbien till
SKL:s samarbetspartner
Rozeta Aleksov och hennes kollegor på Serbiska
kommunförbundet har fått pris för att utveckla delaktighet i den
lokala demokratin för kvinnor och ungdomar. SKL samarbetar
med kommunförbundet kring bland annat jämställdhetsfrågor
sedan 2012. Rozeta och hennes kollegor har även deltagit i
ICLD:s internationella utbildningsprogram och berättar mer om
arbetet med att skapa en jämställdhetsintegrerad
budgetprocess på ICLD:s webbplats.

Heldag med seminarier om
aktuella EUfrågor. SKL deltar
med seminarium om
digitalisering. SVT Forum
sänder hela dagen.
› Europadagen 8 maj
Europaveckan i Gävle
Nu pågår Europaveckan i
Gävle till och med den 10 maj
med seminarier och andra
aktiviteter.
› Europaveckan i Gävle
Hitta partners för
jämställdhetsprojekt
Den 20 maj håller ICLD en
nätverks och inspirationsdag
om jämställdhetsprojekt i
Östeuropa. Under dagen finns
chans att hitta partners i
Östeuropa för projekt via det
Kommunala
partnerskapsprogrammet.
ICLD står för kurs och
resekostnader.
› Jämställdhetsprojekt i
Östeuropa
Urbana agendan, Bryssel
Konferens den 2 juni om den
urbana dimensionen av EU:s
politik. Fokus är
kommissionens roll och vilket
stöd kommunerna har behov
av.
› European Cities Forum

› Pris för jämställdhetsarbete i Serbien

Aktuella samråd
EU:s nya jämtsälldhetsstrategi

Kommissionens har öppnat ett samråd om den framtida
jämställdhetspolitiken i EU. Svar kan lämnas senast den 21 juli
2015. Den nuvarande strategin löper ut under 2015.

Europaforum Hässleholm
Den 1727 augusti hålls
Sveriges största forum för
Europafrågor i Hässleholm.
Programmet kommer att
finnas på deras webbplats
inom kort.
› Europaforum Hässleholm

› Samråd om jämställdhetspolitiken i EU

Växthusgasutsläpp
Kommissionen har öppnat två sammanhängande samråd om
växthusgasutsläpp. Svar kan lämnas senast den 18 juni 2015.
› Samråd minskning av växthusgaser

Fler pågående samråd hittar du på Din röst i Europa.
› Din röst i Europa  Pågående samråd

https://www.anpdm.com/newsletter/2598474/494A5D437944455943
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Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 20
Redaktör: Louise Andersson
› Besök SKL.se/eu
› Prenumerera på fler nyhetsbrev från SKL
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