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Ärendet 
Eurocities är ett europeiskt stadsnätverk som grundades 1986 av Barcelona, Birmingham, Frankfurt, 
Lyon, Milano och Rotterdam. Syftet var och är ännu idag att tillvarata större städers intressen genom 
att bedriva bevakning och påverkansarbete mot EU-institutioner, men också att utbyta erfarenheter och 
kunskaper städerna emellan. 
 
Idag har över 140 städer från 34 länder anslutit sig till Eurocities, bland dessa Stockholm, Göteborg 
och Malmö. För att bli fullvärdig Eurocities-medlem krävs det att en stad har minst 250 000 invånare 
eller utgör ett regionalt centra samt tillhör EU eller EEA (European Economic Area).  
 
Organisatoriskt är Eurocities indelat i sex tematiska forum – kultur, ekonomisk utveckling, 
miljörelaterade frågor, IT, rörlighet/transport samt sociala frågor. Varje forum har arbetsgrupper som 
jobbar med specifika frågor. I dessa forum träffas representanter från medlemsstäderna cirka tre 
gånger om året för att utveckla samarbetsprojekt och utforma gemensamma policies. Kriterier och 
regler kring medlemskap i Eurocities samt information om organisationens struktur återfinns i bilaga 
1. 
 
Föredragning 
I IVE 2015-2018 framhålls att samarbete över nationsgränserna ökar och att EU-politik har blivit 
inrikespolitik för EU:s medlemsstater. För att möta utmaningar och tillvarata möjligheter växlar 
Uppsala kommun därför upp det internationella arbetet. 
 
Uppsala kommuns internationella policy beslutad av kommunfullmäktige 2014-03-31 fastslår att:  

- kommunen ska tillvarata de möjligheter till samarbeten och finansiering av utvecklingsprojekt 
som erbjuds genom EU:s fonder och program 

- det är av stor vikt att tidigt ha en god bevakning av EU:s beslutsfattande inom de områden 
som kan komma att påverka kommunen 

- kommunens nämnder och bolag ska inhämta kunskap från och lära av andra städer och 
regioner inom respektive verksamhetsområde för att utveckla kommunens verksamheter när 
det gäller såväl kvalitet och effektivitet. 
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I samband med framtagandet av Uppsala kommuns internationella policy och tillhörande riktlinjer har 
kommunledningskontoret undersökt vilka verktyg kommunen behöver för att nå målen i den 
internationella policyn. Ett medlemskap i ett internationellt nätverk som dels skapar möjlighet för 
gemensamt bevaknings- och påverkansarbete och dels skapar möjlighet för verksamhetsutveckling har 
i detta arbete bedömts som en av nycklarna för att nå målsättningarna.  
 
Ett medlemskap i Eurocities ligger i linje med målsättningarna med Uppsala kommuns arbete med 
internationella/EU-frågor. Ett medlemskap skulle ge Uppsala kommun:   

- Kostnadseffektiv bevakning och eventuell påverkan av EU-beslut. Genom medlemskapet får 
Uppsala kommun tillgång till Eurocities omfatande bevakning av EU:s beslutsfattandeprocess. 
Genom att göra gemensam sak med andra europeiska storstäder med liknande förutsättningar 
och utmaningar har Uppsala betydligt större möjlighet att utöva inflytande på EU-politiken än 
om den agerar på egen hand. 

- Ny kunskap och inspiration till Uppsala kommuns utvecklingsarbete. Inom ramen för 
Eurocities kan de flesta av kommunens förvaltningar och bolag engagera sig och dela med sig 
av våra erfarenheter och vårt kunnande och i sin tur få inspiration och kunskap till vårt 
utvecklingsarbete. Förutsättningar för ökad samverkan i arbetet med internationella frågor 
med övriga svenska medlemsstäder (Stockholm, Göteborg och Malmö) medföljer också 
genom medlemskapet. 

- Förbättrade möjligheter för Uppsala kommuns förvaltningar och bolag att delta i EU-
finansierade samarbetsprojekt med andra europeiska städer. I takt med att EU förordar större 
projekt kan medverkan i etablerade europeiska nätverk förbättra förutsättningarna för att 
kunna delta. Organisationen fungerar även som ett forum för medlemmarna där ett brett 
kontaktnät kan upparbetas. 

- Nya möjligheter till internationellt kunskapsutbyte och nätverkande för kommunens 
förtroendevalda. Ett engagemang i nätverket från förtroendevalda är en förutsättning för 
kommunens medlemskap då ett aktivt deltagande av politiker krävs i de forum inom 
Eurocities där Uppsala kommun väljer att engagera sig.  

 
Det finns ett behov att renodla och fokusera kommunens engagemang i internationella nätverk. En 
kommungemensam röd tråd saknas ofta och kommunens engagemang behöver koordineras och 
samordnas för medlemskapen ska ge största möjliga nytta. Genom ett medlemskap i Eurocities kan 
Uppsala kommun samla sitt engagemang i internationella nätverk under ett paraply vilket underlättar 
både koordinering och samordning.  
 
Vid ett beslut om medlemskap i Eurocities bör samtliga medlemskap i andra internationella nätverk 
och organisationer prövas för att undvika att Uppsala kommun är engagerade i nätverk och 
organisationer som täcker samma behov som medlemskapet i Eurocities. Kommunen bör söka utträde 
ur de nätverk och organisationer där kommunen inte är aktiva eller som blir överflödiga i och med ett 
medlemskap i Eurocities.  Målsättningen är att så mycket som möjligt av kommunens engagemang i 
internationella nätverk och organisationer ska samlas i Eurocities.  
 
I bilaga 2 förtecknas kommunens nuvarande medlemskap i internationella organisationer och nätverk. 
De nämnder som förvaltar kommunens medlemskap i olika internationella organisationer/nätverk bör 
pröva dessa medlemskap i samband med framtagande av nämndernas verksamhetsplan för 2016.  
 
Kommunstyrelsen koordinerar kommunens engagemang i Eurocities. Engagemang inom olika 
arbetsgrupper och avstämning av aktiviteter inom forumen hanteras av ansvariga personer på 
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respektive förvaltning. Prioritering av kommunens engagemang och arbete inom Eurocities olika 
forum och arbetsgrupper görs utifrån mål och prioriteringar i mål och budget. Frågor av övergripande 
karaktär bereds av kommunledningskontoret och beslutas av kommunstyrelsen. Arbetet inom 
Eurocities forum rapporteras löpande till kommunstyrelsen och till berörda nämnder. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Årlig medlemsavgift för medlemskap i Eurocities uppgår till € 15 820. Detta motsvarar cirka 150.000 
kronor. Medlemsavgiften finansieras inom ramarna för kommunstyrelsens budget.  
 
Ett medlemskap förutsätter ett aktivt engagemang i olika forum och arbetsgrupper. Varje nämnd och 
förvaltning finansierar sitt eget deltagande på möten m.m. i olika forum och arbetsgrupper. För 
kommunstyrelsens del uppskattas en årlig kostnad för resor och andra utgifter i samband med 
medlemskapet uppgå till 30.000 kronor per år. 
 
En besparing på medlemsavgifter i de nätverk och organisationer som kommunen går ur är att vänta. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef för kommunledningskontoret 
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Bilaga 2 – Uppsala kommuns medlemskap i internationella nätverk och organisationer 
  
Clean tech Scandinavia 
Nätverket riktar sig primärt till investerare som söker investeringsmöjligheter inom cleantech (miljö- 
och energiteknik) i tidiga skeden samt i tillväxtfas. Kommunledningskontoret använder nätverket som 
en del i marknadsföringsarbetet kring Uppsala som en stark miljö för forskning och utveckling inom 
cleantech samt för att få tillgång till rapporter och statistik som ger bättre kunskap om utvecklingen av 
branschen. Beslut om medlemskap är fattat av kommunstyrelsen. 
  
ENSA 
ENSA är ett nätverk av städer och europeiska regioner vars mål är att arbeta för ökat internationellt 
samarbete inom det socialpolitiska området. Nätverket är organiserat utifrån fem teman uppdelat på 
nätverk för äldre, ungdomar, barn, funktionshinder och social inclusion. De tematiska nätverken 
arbetar självständigt och i relation till medlemmarnas behov. Beslut om medlemskap är fattat av 
dåvarande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
  
World Technopolis Association (WTA) 
Är ett nätverk mellan universitetsstäder och teknikparker som ska stimulera den ekonomiska 
utvecklingen genom erfarenhetsutbyten och gemensamma samarbetsprojekt. Uppsala kommun har 
varit medlemmar sedan 1990-talet och beslut om medlemskap är fattat av kommunstyrelsen.  
  
Stockholmsregionens Europaförening (SEF) 
SEF är en ideel förening där Uppsala är medlem genom Regionförbundet Uppsala län. Föreningen 
arbetar med att skapa kontakter med EU:s beslutsfattare och organisationer för att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen i EU. SEF har kontor i Stockholm och Bryssel. Uppsala 
kommun har rätt att nyttja föreningens tjänster genom Regionförbundet Uppsala läns samarbetsavtal 
med SEF. 
  
ECCAR (European Coalition of Cities against rasism) 
ECCAR ett kunskaps- och idéforum för europeiska städer i arbetet mot rasism. Medlemsstäderna 
förbinder sig att verka i enlighet med nätverkets 20-punktsprogram 
ECCARs årsmöte 2010 arrangerades i Uppsala. Uppsala kommun har varit medlemmar sedan 2008 
och det är kommunstyrelsen som beslutat om medlemskap 
  
Major Cities of Europe IT users group 
Major Cities of Europe IT User´s Group (MCE) är ett nätverk för utbyte av erfarenheter, visioner och 
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experiment i syfte att förbättra medborgarservicen genom användning av informationsteknologi. I 
nätverket ingår städer från 19 europeiska länder. Från Sverige finns Stockholm, Göteborg och Uppsala 
representerade. Uppsala kommun har varit medlemmar sedan 2010 och det är kommunstyrelsen som 
fattat beslut om medlemskap 
  
Nordic city network 
Nordic city network syftar till att skapa kunskapsutbyte kring och kunskapsuppbyggnad för 
utvecklingen av kunskapsstäder i norden. Medlemskapet tillför inspiration utifrån och används även 
för att marknadsföra Uppsala. Plan och byggnadsnämnden är ansvarigt nämnd för kommunens 
medlemskap i Nordic city network.  
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