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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-10-01

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 285

Deltagande vid Eurocities årsmöte 2019

KSN-2019-2597

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. attkommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
representerar Uppsala kommun vid Eurocities årsmöte i Prag, Tjeckien den 20-22
november 2019, samt,

2. attuppdra till stadsdirektören att utse tjänstepersoner som deltar vid årsmötet.

Beslutsgång

Ordförandes ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller
detsamma.

Sammanfattning

Eurocities är ett europeiskt stadsnätverk som grundades 1986 av Barcelona, Birmingham,
Frankfurt, Lyon, Milano och Rotterdam. Syftet är att tillvarata större städers intressen
genom att bedriva bevakning och påverkansarbete mot EU-institutioner och att utbyta
erfarenheter och kunskap städerna emellan. Uppsala kommun blev medlem i Eurocities
2015. Varje år arrangerar Eurocities ett årsmöte i en av organisationens medlemsstäder.
2019 arrangeras mötet i Prag, Tjeckien.

Beslutsunderlag

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-19
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Deltagande vid Eurocities årsmöte 2019 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 
representerar Uppsala kommun vid Eurocities årsmöte i Prag, Tjeckien den 20-22 
november 2019, samt   

att uppdra till stadsdirektören att utse tjänstepersoner som deltar vid årsmötet. 

 

Ärendet 

Eurocities är ett europeiskt stadsnätverk som grundades 1986 av Barcelona, 
Birmingham, Frankfurt, Lyon, Milano och Rotterdam. Syftet är att tillvarata större 
städers intressen genom att bedriva bevakning och påverkansarbete mot EU-
institutioner och att utbyta erfarenheter och kunskap städerna emellan. Uppsala 
kommun blev medlem i Eurocities 2015. Varje år arrangerar Eurocities ett årsmöte i en 
av organisationens medlemsstäder.  2019 arrangeras mötet i Prag, Tjeckien. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Näringslivsperspektivet har beaktats 
vilket framgår av besökets program. 

Föredragning 

Eurocities årsmöte består av två delar, dels ett traditionellt årsmöte för organisationen 
och dels en konferens med ett eller flera teman som är aktuella för Europas städer. 
Konferensen i Prag har två teman:  

• Det nya politiska landskapet på EU-nivå, liksom de föränderliga politiska 
landskapen i Europas städer  

• Strategier och metoder för att dels behålla ett genuint stadsliv i historiska 
stadskärnor och dels utveckla stadsliv i gamla industriområden som inte 
längre tjänar sina ursprungliga syften. 

Under konferensen ges möjlighet att dela kunskap och erfarenheter inom dessa båda 
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områden. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för deltagande på årsmötet, resor och uppehälle beräknas till 12 000 
kronor. Kostnaden ryms inom kommunstyrelsens anslag för internationella kontakter 
2019. 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör
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