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EU-handslaget för ökad delaktighet – Region Gotlands
åtagande.
Bakgrund
EU-handslaget är en del av regeringens arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och
engagemanget kring beslut som fattas på EU-nivå. Detta sker som ett resultat av utredningen
EU på hemmaplan (SOU 2016:10) som visade på att EU-kunskapen i samhället är låg,
kanalerna för bättre insyn, inflytande och delaktighet i EU:s beslutsprocess måste förbättras
samt att de aktörer som informerar om EU måste bli tydligare. I samarbete med centrala
aktörer i Sverige vill regeringen öka kunskapen och skapa bättre förutsättningar för
medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas inom EU.
Därför genomför EU-minister Ann Linde under 2017 ett antal regionala besök runt om i
Sverige där hon träffar regioner, kommuner och myndigheter för att genomföra EU-handslag
för ökad delaktighet. Den 5 juli besöker hon Gotland och då kommer Region Gotland
tillsammans med Länsstyrelsen i Gotlands län och Uppsala universitet genomföra sina
respektive handslag, alltså åtaganden, som respektive organisation kommer vidta för att bidra
till att höja EU-kunskapen.
EU-handslaget för ökad delaktighet
Region Gotlands åtagande kopplade till EU-handslaget utgår från Internationell strategi för
Region Gotland 2017-2020, antagen i regionfullmäktige 27 mars 2017, och de aktiviteter
föreslagna i kompetensplanen kopplad till internationella strategin.
De konkreta åtagandena som Region Gotland åtar sig att genomföra under 2017/2018 för att
stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-frågor är:






att ge EU-frågor en tydligare plattform på Region Gotlands hemsida, intranät och i
sociala media.
att genomföra kunskapshöjande aktiviteter för förtroendevalda i syfte att öka
kunskapen om och visa på möjligheterna till inflytande på EU-nivå. Aktiviteterna
riktas mot att följa politiska sakfrågor av betydelse för Gotland.
att arrangera aktiviteter, internt och externt, för att öka kunskapen och engagemanget
om och för EU-frågor på Gotland. Externa aktiviteter arrangeras med fördel
tillsammans med andra aktörer för ökad räckvidd och blandning i målgrupp.
att bygga upp en kompetens 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.
att stärka kunskapen om kopplingen mellan EU-frågor och verksamhetsutveckling
genom kunskapsseminarier och workshops för region Gotlands medarbetare och
förtroendevalda

På Gotland är samverkan ett av de viktigaste verktygen för en effektiv och hållbar regional
utveckling. Därför genomförs EU-handslaget på Gotland i samverkan med Länsstyrelsen i
Gotlands län och Uppsala universitet Campus Gotland.
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