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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2019-10-01

§ 285
Deltagande vid Eurocities årsmöte 2019
KSN-2019-2597
Beslut
Kommunstyrelsens
arbetsutskottföreslårkommunstyrelsenbesluta
1. attkommunstyrelsensordförandeoch kommunstyrelsens2:eviceordförande
representerarUppsalakommunvid Eurocitiesårsmötei Prag,Tjeckienden 20-22
november2019,samt,
2. attuppdra till stadsdirektörenatt utsetjänstepersonersom deltar vid årsmötet.
Beslutsgång
Ordförandesställerföreliggandeförslagmot avslagoch finner att arbetsutskottetbifaller
detsamma.
Sammanfattning
Eurocitiesär ett europeisktstadsnätverksom grundades1986av Barcelona,Birmingham,
Frankfurt,Lyon,Milanooch Rotterdam.Syftetär att tillvaratastörrestädersintressen
genomatt bedrivabevakningoch påverkansarbetemot EU-institutioneroch att utbyta
erfarenheteroch kunskapstädernaemellan.Uppsalakommunblev medlemi Eurocities
2015.Varjeår arrangerarEurocitiesett årsmötei en av organisationensmedlemsstäder.
2019arrangerasmötet i Prag,Tjeckien.
Beslutsunderlag
-

Justerandessignatur

Förvaltningenstjänsteskrivelse,2019-09-19

Utdragsbestyrkande
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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 EUinstitutioner 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.
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