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Sammanfattning
Europa Direkt är ett nätverk av informationskontor i EU:s
medlemsländer med syfte att fungerar som en informationskanal för
EU-kommissionen från och till lokal nivå. Europa direkt verkar
genom att arrangera events, debatter och informationsaktiviteter om
europeiska framtidsfrågor. Detta inkluderar att informera om EU:s
olika fonder och program för till exempel ideell och privat sektor.
Arbetet sker oberoende till EU-kommissionen och Europa direktkontoren har stor frihet i att utforma sin verksamhet. Detta syns
bland annat genom att kontoren har olika tematiska inriktningar och
målgrupper. Finansieringen är delad mellan EU och den eller de
sökande organisationerna med ett maxbidrag från EU på 30.400 EUR
för 2021 och 45.600 EUR/år för 2022-2025.
Kommunkontoret bedömer att ett Europa Direkt i Lund kan bidra till
att främja en debatt och kunskapshöjning kring EU och Europas
framtid för kommunens medborgare. Vidare bedömer
kommunkontoret att Europa Direkts verksamhet på ett positivt sätt
kan bidra till kommunens profilering som ungdomskommun samt att
i samarbete med stadens innovationsmiljöer främja näringslivets
delaktighet i EU:s inre marknad genom exempelvis
utbildningsaktiviteter.
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Beslutsunderlag
Förlagsinfordran ED-SE-2020, Urval av parter som kan fungera som
Europa Direkt-kontor (2021-2025) i Sverige

Barnets bästa
Ett Europa direkt kontors verksamhet bedöms bidra positivt till
barns bästa då verksamheten bland annat syftar till att förmedla
barn och ungdomars perspektiv på Europa till EU-kommissionen,
skolans internationalisering samt att främja delaktighet och
engagemang i samhällets utveckling för bland annat barn- och
ungdomar.

Ärendet
Vad är Europa Direkt?
Europa direkt är ett europeiskt nätverk av informationskontor som
finns i alla EU:s medlemsländer. Totalt finns det ca 500 kontor i
Europa varav 14 i Sverige. 3 av de 14 ligger i Skåne: Helsingborg,
Hässleholm och Sjöbo. Syftet med Europa Direkt beskrivs i
tjänsteskrivelsens bilaga Förlagsinfordran ED-SE-2020 som:
”EUROPA DIREKT verkar kontinuerligt och proaktivt för att nå ut till
människor och få dem att känna sig mer delaktiga i EU. Genom sin
verksamhet sprider EUROPA DIREKT information som gör det möjligt
för människor att fatta välavvägda beslut om EU:s framtid och att fullt
ut delta i den europeiska demokratiska processen.
Genom att främja en bättre förståelse för hur EU och dess
parlamentariska demokrati fungerar och vilka frågor som omfattas av
EU:s befogenheter, bidrar EUROPA DIREKT till att öka människors
medvetenhet om hur EU är till nytta för dem i deras vardag och vilket
mervärde EU har.
EUROPA DIREKT lyfter fram sådana aspekter av EU:s politik som är
viktiga på lokal nivå och kan anpassa informationen och verksamheten
till lokala behov. Genom utåtriktade åtgärder och kontakter med
allmänheten bidrar EUROPA DIREKT till att förankra EUkommissionens och parlamentets strategiska prioriteringar.
EUROPA DIREKT lyssnar också till människors förväntningar och
förmedlar dessa vidare till EU-institutionerna.
EUROPA DIREKT har ett nära samarbete med EU-kommissionens
representation och Europaparlamentets förbindelsekontor i respektive
medlemsstat. De strävar också efter samarbete med andra EU-nätverk
med utåtriktad verksamhet och lokala kontaktpunkter, inklusive
relevanta lokala nätverk (om sådana finns), och främjar utbyte och
samordning mellan dem.”
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Inriktning på verksamheten
Samtliga Europa direkt ska ta fram en kommunikationsplan för sin
verksamhets aktiviteter. Planen SKA innehålla aktiviteter inom fem
specifika områden;
Uppgift 1: Information till och kontakter med allmänheten
Uppgift 2: Förbindelser med lokala medier och informationsspridare
Uppgift 3: Medvetenhet om känsliga EU-frågor på lokal nivå
Uppgift 4: EU i skolan
Uppgift 5: Främja regionala nätverk av nätverk
Förutom dessa fem har de sökande i regel en egen tematisk inriktning
och målgrupp. Vanliga målgrupper är barn- och ungdomar,
utbildningssektorn, näringsliv och ideell sektor. Det är även vanligt
att kontoren arbetar med att höja kunskapen om specifika EUprogram som exempel utbildnings- och ungdomsprogrammet
Erasmus+.

Finansiering
Europa direkt kontoren finansieras av EU-kommissionen med max
30.400 EUR år 2021 och därefter max 45.600 EUR/år för 2022-2025.
För år 2021 beviljas dessutom ett engångsbidrag om 4.800 EUR för
anordnade av ett evenemang för att marknadsföra Europa Direkt
kontorets verksamhet. Den sökande organisationen ska i sin tur
säkerställa tillräcklig medfinansiering för att genomföra Europa
direkts verksamhet. Europa direkt kontoren ska årligen redovisa
antalet aktiviteter och deltagarantal för att erhålla sitt bidrag samt
att andra krav följs.
Obs! summorna är beroende av EU:s budget som är under
förhandling.

Tidsplan
EU-kommissionen har den 30 juni publicerat en ”förlagsinfordran”
som kan liknas vid en utlysning. Deadline för de sökande är 15
oktober 2020. Besked om beviljande lämnas den 10 mars 2021.
Därefter undertecknas ett ramavtal och ett särskilt bidragsavtal med
EU kommissionen senast den 31 mars 2021. Kontorets verksamhet
startar i maj 2021.

Samarbete
Europa direkt kan sökas av en enskild värdorganisation men
kontoren kan också arbeta för flera organisationer. Till exempel är
Europa direkt Hässleholms geografi de sex kommunerna i nordöstra
Skåne. Samarbetet formaliseras i ansökan.
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Förslag om att ansöka om ett Europa direkt kontor i Lund (20212025)



Kommunkontoret förslår att Lunds kommun ansöker om att
få etablera ett Europa direkt kontor i Lund för perioden 20212025.
Kommunkontoret föreslår vidare att kommunkontoret får i
uppdrag att ta fram samarbetsformer, inriktning och
finansiering i skrivande av ansökan. Detta inkluderar att
undersöka samarbetsmöjligheter för Europa Direkt
verksamheten med andra kommuner, Lunds universitet,
innovationsmiljöer och föreningar.

Kommunkontoret bedömer att ett Europa Direkt i Lund kan bidra till
att främja en debatt och kunskapshöjning kring EU och Europas
framtid för kommunens medborgare, vilket direkt bidrar till
kommunfullmäktiges fokusområde Ett starkt samhällsengagemang.
Inriktning på Europa Direkt föreslås vara främst ungdomar,
näringsliv och skola. Kommunkontoret bedömer att Europa direkts
verksamhet på ett positivt sätt kan bidra till kommunens profilering
som ungdomskommun genom att exempelvis informera om
ungdomars möjligheter inom EU men framförallt genom att lyfta
ungdomars engagemang och åsikter om Europeiska framtidsfrågor.
Kommunkontoret bedömer även att Europa direkt kan främja
näringslivets delaktighet i EU:s inre marknad genom exempelvis
utbildningsaktiviteter i samverkan med stadens innovationsmiljöer
och företagsstödjande organisationer. På så sätt bidrar
verksamheten till kommunfullmäktiges fokusområde Smartare Lund
och satsningen ”Bättre förutsättningar för näringslivet i Lund”.


Kommunkontoret föreslår att 400.000 kr av
kommunstyrelsens reserverade medel avsätts för finansiering
av Europa Direkt 2021 samt att finansieringen därefter
inarbetas i EVP.

Under framtagandet av tjänsteskrivelsen har andra svenska Europa
direkt-kontor i landet intervjuats och kommunkontorets slutsats är
att en välfungerande verksamhet kräver en heltidstjänst. Efter att ha
uppskattat övriga omkostnader bedöms att det är eftersträvansvärt
med en årsbudget om ca 1.250 tkr/år, räknat inkl. bidraget, för en
välfungerande verksamhet med en heltidstjänst. Ett minimum
bedöms vara en årsbudget om 750tkr som kan räcka för finansiering
av en tjänst. Detta förutsätter dock att verksamheten kan nyttja
andra resurser i kommunen samt att verksamheten samarbetar med
andra kommunala och icke-kommunala verksamheter för att
genomföra aktiviteter.
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Ekonomiska konsekvenser
Europa direkt kräver en medfinansiering för att bedriva en effektiv
verksamhet. För att etablera ett Europa direkt-kontor bör Lund
avsätta egen finansiering om 400tkr/år. Den egna finansieringen kan
minska och växlas upp i samarbete med andra organisationer som
grannkommuner. Fler organisationer betyder en större
verksamhetsbudget med fler aktiviteter och sannolikt med en högre
kvalité.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå
kommunstyrelsens
att
att
att

ansöka om att etablera ett Europa direkt i Lund för perioden
2021 till och med 2025
400.000 kr av kommunstyrelsens reserverade medel avsätts
finansiering av Europa Direkt 2021 samt att finansieringen
därefter inarbetas i EVP
samarbete kring Europa Direkt söks med kommuner i
sydvästra Skåne, Lunds universitet och andra relevanta
organisationer
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