
Västsvenskt EU-handslag 
EU är en del av vår vardag och påverkar hälften av alla politiska beslut som tas på lokal 
och regional nivå. Utredningen ”EU på hemmaplan” visar att det råder en omfattande 
kunskapsbrist i samhället om EU och att det är svårare för invånare att påverka beslut 
som tas på EU-nivå än de på nationell nivå.

Den 29 september tar därför regeringen ett EU-handslag med Göteborgs Stad, Göteborgs-
regionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Syftet är att tillsammans 
öka kunskapen om EU och skapa bättre förutsättningar för invånare i Västra Götaland att 
påverka beslut som tas på EU-nivå. Välkommen att delta. 

Innehåll
• EU-handslag och samtal med EU- och handelsminister Ann Linde och politiska  

företrädare på lokal och regional nivå i Västra Götaland.

• Kunskapshöjande seminarium med Centrum för Europaforskning vid  
Göteborgs Universitet (CERGU).  

Tid:  Fredag den 29 september kl. 13.30–16.30

Plats:  Världskulturmuseet, Göteborg

Målgrupp:  Förtroendevalda och tjänstepersoner på lokal och regional nivå  
i Västra Götaland

Anmälan: Anmälan görs direkt genom att klicka här  
Seminariet är kostnadsfritt och har ett begränsat antal platser. Anmälan är 
bindande och vid återbud efter sista anmälningsdagen debiteras en avgift  
om 500 kr. Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person.  
Sista anmälningsdag: 20 september  

Kontakt: Frågor kring anmälan: GRkurskonferens@grkom.se

 Frågor kring innehåll: Irma Ganibegovic irma.ganibegovic@vgregion.se 
 Christel Bäckström christel.backstrom@grkom.se 
 Katja Knuutinen katja.knuutinen@stadshuset.goteborg.se

Detaljerat program och mer information finns på sidan 2

http://grbookit.grkom.se/aktivitet/6992
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Program 

Kl 13.30 Välkommen  
 Inledningsanförande, Ann Linde, EU- och handelsminister

Kl 14.00 Panelsamtal och EU-handslag

• Ann Linde, EU- och handelsminister

• Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad

• Jonas Ransgård, Förbundsstyrelsens ordförande Göteborgsregionens 
kommunalförbund

• Johnny Magnusson, Regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen

• Ulf Olsson, ordförande VästKom

• Moderator: Karin Flordal, Sveriges Kommuner och Landsting 

Kl 14.45 Fika

Kl 15.10 Aktuella europeiska utmaningar  
– vad betyder de för Europasamarbetet och Västsverige?  
Kunskapsseminarium med Centrum för Europaforskning vid  
Göteborgs universitet (CERGU). 

• Västsverige i ett kaordiskt Europa, Rutger Lindahl, professor stats- 
vetenskap och seniorrådgivare CERGU. 

• Migrationsfrågorna i Europa, utmaningar för kommuner och regioner,  
Andrea Spehar, docent statsvetenskap, CERGU-forskare och föreståndare 
för Centrum för Migration. 

• EU-rätt och nationell rätt: normgivning på flera nivåer, Andreas Moberg, 
docent juridik, biträdande föreståndare CERGU. 

• Europa som ett politiskt flernivåsystem och val på olika nivåer,  
Linda Berg, fil dr, föreståndare CERGU.

16.30  Avslutning 

EU-handslagets åtaganden innebär: 
• Att öka den lokala och regionala nivåns möjlighet att delta tidigt i EU:s lagstiftnings-

process, vilket innebär att regeringen behöver skapa bättre och mer strukturerade 
dialoger med kommuner och regioner tidigt i lagstiftningsprocessen med koppling 
till EU. 

• Att synliggöra det EU-arbete som görs i Västra Götaland, såsom Göteborgsregionens 
överenskommelse mellan GR och Göteborgs Stad om EU-samverkan och vad som 
sker inom ramen för de prioriterade områdena för denna överenskommelse, samt 
det praktiska genomförandet av sammanhållningspolitiken i Västra Götaland.

• Att öka kunskapen om EU genom att genomföra gemensamma strategiska och 
operativa kompetenshöjande insatser inom EU-området på lokal och regional nivå 
både för politiker och tjänstepersoner.

EU-handslaget genomförs som ett sidoevenemang till EU-toppmötet i Göteborg  
17 november 2017. Läs mer här 

https://www.socialsummit17.se/

