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Stadens roll/syfte för deltagande:
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 söka en ny mandatperiod i styrelsen och att kandidera till
posten som viceordförande. Båda valen skedde inom ramen för
organisationens årliga konferens i Milano, tillsammans med
andra val gällande en rad poster och värdskap för framtida
arrangemang:
 Stockholm, Nantes, Warszawa och Wien valdes till
EUROCITIES styrelse för treåriga mandatperioder.
 Stockholm valdes som EUROCITIES vice ordförande, Gent
som ordförande, Warszawa som kassör och Leipzig som
sekreterare.
 Edinburgh utsågs till värd för EUROCITIES årliga konferens
2018.
 Antwerpen valdes till värd för tjänstemannamötet Cooperation
Platform 2017.

Stadsledningskontoret
Internationella enheten
Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm
Växel 08-508 29 000
stockholm.se

Under konferensen deltog arbetsmarknads- och idrottsborgarrådet
i en debatt om den framtida relationen mellan EU:s medborgare
och institutioner. Debatten hölls mellan lokalpolitiker från
EUROCITIES medlemsstäder och företrädare för EU:s
institutioner och medlemsstater. Arbetsmarknads- och
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idrottsborgarrådet representerade även staden vid EUROCITIES
styrelsemöte som hölls i anslutning till konferensen.
På vilket sätt har deltagandet bidragit till något av följande
områden:
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Positionering: Deltagandet vid årsmötet var en viktig del av
stadens valstrategi och det positiva valresultatet väntas ge
Stockholms stad 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. speednetworkingworkshopar 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 hög politisk nivå. Totalt deltog ca 300
personer. Genom sitt deltagande fick staden därmed en stor
möjlighet att knyta kontakter inför fortsatt påverkansarbete
och samverkan i olika frågor.
Att ha blivit vald till EUROCITIES viceordförande med sikte
på att ta över ordförandeskapet under hösten 2018 ger staden
dessutom en värdefull möjlighet att stärka sitt
påverkansarbete gentemot EU:s institutioner.

