
 

 

  

  
 

Introduktion för studiebesöket…. 

[Ange företagets namn] 

[Ange företagets adress] 

[Ange telefonnr] 

[Ange faxnr] 

 

Programförslag 
 

User 
 

[År] 
 



Söndag den 8 oktober 
Ankomst 
 

Måndag den 7 oktober  
09.00–10.00 Parlamentarium  
Vi besöker Parlamentarium, Europaparlamentets besökcentra, och får en inblick i 

parlamentets historia, vardag och framtid. Efter besöket hoppas vi att du har fått en bättre 

inblick i hur besluts- och lagstiftningsprocesser inom EU går till. Genom att besöka 

utställningen får du verktyg och kunskap om hur EU-samarbetet kan bidra till regional och 

lokal utveckling. 

Adress: Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bryssel  

Kontakt:  

 

Det är en gratis utställning med tillgång till digital guidning med dosa. För besök över 20 

personer rekommenderas bokning. Se länk: 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/sv/visits/parlamentarium.html 

 

10.15 – 12.30 NN, Europaparlamentariker 
Europaparlamentet utgör tillsammans med rådet den lagstiftande makten inom unionen och är 

den enda direktvalda institutionen inom EU. Sedan Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 

1 december 2009, har Parlamentet samma lagstiftande makt som Rådet i nästintill alla 

sakfrågor. Europaparlamentarikern, NN, tar emot oss och berättar om Parlamentets funktion, 

parlamentarikernas arbete och sina egna sakfrågor, främst med fokus på XXX 

Observera: Samtliga deltagare måste ha med pass eller giltig legitimation! Registrering sker i 

receptionen 15 minuter innan. 

Adress: Europa parlamentet 

Kontakt:  

 

Det är en god idé att ta kontakt med en Europaparlamentariker och boka ett besök. Det bästa 

är att ringa deras assistent eller sekreterare och specificera datum, tid och vilket ämne man 

främst är intresserad av. Det finns möjligheter för sponsring för besöksgrupper. Se bifogad fil: 

Vanliga frågor till EU parlamentet.  

 
12.45 – 13.45 Lunch 
 
14.00–15.00 Sveriges ständiga representation vid EU 
Svenska EU-representationens uppgift är att se till att svenska intressen får så stor 

genomslagskraft i EU som möjligt, samt att representationen är den svenska regeringens 

förlängda arm i EU. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet och har alla 

departement representerade. En viktig uppgift är att bidra med analyser och bedömningar till 

regeringskansliet i Stockholm, som ansvarar för den svenska EU-politikens utformning. 

Utöver detta är EU-representationen den svenska regeringens dagliga kontaktlänk med EU:s 

institutioner samt ansvarig för de mellanstatliga förhandlingarna. Besöksansvariga, Anna-

Charlotta Erikson kommer och berättar om svenska representationens arbete i Europa. 

Adress: Square de Meeûs 30, BE-1000 Bryssel, Belgien 

Kontakt: Anna-Charlotta Erikson, +32 (0)2 289 57 64, +32 (0)478 97 93 52 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/sv/visits/parlamentarium.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lissabonf%C3%B6rdraget
http://sv.wikipedia.org/wiki/1_december
http://sv.wikipedia.org/wiki/2009


 

Anna-Charlotta är bland annat besöksansvarig på Svenska representationen. Se länk för mer 

information. http://www.regeringen.se/sb/d/6821 Om er besöksgrupp är fokuserade på ett 

specifikt ämne finns det möjligheter att boka föredrag av respektive råd, exempelvis 

miljöråden. Länken är till deras kontaktuppgifter: http://www.regeringen.se/sb/d/1688   

 
15.30 – 16.30 SKL: Sveriges kommuner och landsting  
SKL har ett kontor i Bryssel som stödjer förbundets intressebevakning i EU-relaterade 

frågor. Genom närvaron i Bryssel kan SKL utveckla kontakter med EU-institutioner och i ett 

tidigt skede få tillgång till för förbundet relevant information. Deras huvuduppgift är att vara 

ett stöd till politiker, bistå med information och kommunikation samt omvärldsbevakning.  

Adress: Square de Meeûs 1, BE-1000 Bryssel, Belgien 

Kontakt: +32 2 549 08 60 

 
11.30 – 12.30 Middag 
 

Tisdag den 8 oktober 
 
09.00 – 10.00 Generaldirektoratet för XXX 
EU- kommissionen är den verkställande makten inom EU och ska tillvara ta unionens 

gemensamma intressen. Kommissionen består av generaldirektorat som täcker olika politiska 

områden. När det kommer till xxx är generaldirektorat för xxx är det verkställande organet.  

Observera: Samtliga deltagare måste ha med pass eller giltig legitimation! 

Adress:  

Kontakt:  
 

För att få tag på lämplig föreläsare är det bäst att först gå till det direktoratet man är 

intresserad av, till exempel general direktoratet för utbildning och kultur, för att sedan snäva 

in sitt ämne i de olika arbetsområdena. Där kommer man slutligen till en person och finner 

telefonnumret. Det är oftast bäst att ringa och få personlig kontakt innan man mailar – deras 

mail är N.N@ec.europa.eu. Länk: 

http://ec.europa.eu/staffdir/plsql/gsys_page.display_index?pLang=EN 

 
10.30 – 11.30 Regionsbesök - XX 
Kultur har en central roll i XX-regionen. Det märks genom målmedvetna satsningar och 

landets största regionala kulturbudget, både i kronor och ören och utslaget per invånare. 

Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare – delaktighet bidrar till 

demokratisk utveckling. Kulturen kan få människor att växa och har stor betydelse för 

sysselsättning, regional utveckling och tillväxt. Representanter från XX Brysselkontor 

presenterar hur deras kultursatsningar inom deras region ser ut.  

Adress: TBC 

Kontakt: TBC 

 

Det kan vara en god idé att ta reda på om det finns någon utländsk eller svensk region 

representerad i Bryssel som arbetar inom samma ram för er verksamhet. Detta möte skulle 

kunna resultera i utbyte av kunskaper och idéer och möjliga samarbete mellan regioner.  

http://www.regeringen.se/sb/d/6821
http://www.regeringen.se/sb/d/1688
mailto:N.N@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/staffdir/plsql/gsys_page.display_index?pLang=EN


 
11.30 – 12.30 Lunch 
 
12.30–13.30 Debriefing  
Vad kan vi dra för lärdom av dagens intryck och hur kommer detta att påverka oss framöver? 

Hur vill vi arbeta så att det gynnar våra intressen på bästa sätt och hur kan vi dra nytta av de 

samarbetsstrukturer som finns?  

 
14.00 Hemresa 
Flyg bussarna går direkt från Luxembourg stationen till flygplatsen ungefär en gång i kvarten.  

För mer information: http://www.brusselsairport.be/en/passngr/to_from_brussels_airport/bus/ 

http://www.brusselsairport.be/en/passngr/to_from_brussels_airport/bus/

