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Anna Hörlén, projektledare EU-program
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Stadens roll/syfte för deltagande:
Förtroendemannen och borgarrådssekreteraren deltog under
konferensen i ett rundabordssamtal om Europas framtid
tillsammans med ett flertal lokalpolitiker från EUROCITIES
medlemsstäder. Borgarrådssekreteraren representerade staden
även vid ett rundabordssamtal om den urbana agendan och vid
EUROCITIES styrelsemöte som hölls i anslutning till
konferensen.
För att stärka stadens påverkansarbete gentemot EU:s
institutioner, utveckla sitt europeiska nätverk ytterligare och få
större synlighet på EU nivå valde staden under hösten 2016 att
öka sitt politiska engagemang i nätverket EUROCITIES genom
att kandidera till posten som viceordförande. På årsmötet i
Ljubljana återvaldes staden till organisationens viceordförande.
Valet skedde tillsammans med andra val gällande en rad poster
och värdskap för framtida arrangemang:
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 Birmingham, Florens, Rotterdam och Tallinn valdes till
EUROCITIES styrelse för treåriga mandatperioder.

Ragnar Östbergs Plan 1
150 35 Stockholm
Växel 08-508 29 000
stockholm.se

 Omval skedde gällande följande poster: Gent som
EUROCITIES ordförande, Stockholm som viceordförande,
Birmingham som kassör och Leipzig som sekreterare.
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 Prag utsågs till värd för EUROCITIES årliga konferens 2019.
 Aten valdes till värd för tjänstemannamötet Cooperation
Platform 2018.
På vilket sätt har deltagandet bidragit till något av följande
områden:
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Positionering:
Stockholms omval till EUROCITIES viceordförande
kommer att ge staden mycket goda möjligheter att
positionerna sig i den europeiska politiken under de
närmaste åren. EUROCITIES är en mycket betydelsefull
internationell organisation, med över 135 medlemmar i 39
länder, och positionen som viceordförande anses
traditionellt som ett viktigt steg på väg mot
ordförandeskapet.



Verksamhetsutveckling:
Konferensens upplägg med studiebesök och s.k.
speednetworkingworkshoppar gav staden många
möjligheter att lära av lyckade projekt i andra städer. De
projekt som var nominerade i tävlingen ”EUROCITIES
Awards” är extra intressanta att ta del av.



Bevakning och påverkan:
Flertalet av EUROCITIES medlemsstäder deltog vid den
årliga konferensen, de flesta representerade på politisk
nivå. Totalt deltog ca 300 personer. Genom sitt deltagande
fick staden därmed en stor möjlighet att knyta kontakter
inför fortsatt påverkansarbete. Att ha blivit återvald till
EUROCITIES viceordförande och utsikten att ta över
ordförandeskapet under hösten 2018 ger staden dessutom
en värdefull möjlighet att stärka sitt påverkansarbete
gentemot EU:s institutioner.

Övriga kommentarer och reflektioner:
Svenska städer påverkas i en stor utsträckning av EU-initiativ,
och enligt EU:s regionkommitté genomförs närmast 70 procent
av EU:s lagstiftning på lokal och regional nivå. Det är viktigt att
städernas möjligheter och utmaningar iakttas i utformningen av
lagstiftningsförslag och EUROCITIES är numera det viktigaste
storstadsnätverk på EU-nivå. EUROCITIES profil påverkas av
många olika faktorer, men hur organisationen kommunicerar med
sin omvärld, sprider sina budskap, samarbetar med relevanta
partnerorganisationer och lägger upp sina möten måste anses som
nyckelfaktorer i detta. För att stärka EUROCITIES ställning i
Europa ännu mer har staden därför varit drivande i att inleda en
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noggrann granskningsprocess av organisationens aktiviteter,
tjänster och övergripande mål. Granskningsarbetet påbörjades
2017 och ska fortsätta under 2018.
Nästkommande årsmötet kommer att äga rum i Edinburgh
november 2019.
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