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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Daniel Stendahl

2019-02-27

Dnr KS 2019-191

Kommunstyrelsen

EUROCITIES declaration on citizens’ engagement,
undertecknande av deklaration
Förslag till beslut
1. Linköpings kommun ansluter sig till ”EUROCITIES declaration on
citizens’ engagement”.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt borgmästare Lars Vikinge att, för Linköpings
kommuns räkning, underteckna deklarationen i samband med
EUROCITIES Mayors summit i Bryssel 20 – 21 mars.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärende
I samband med EUROCITIES borgmästarmöt ”Mayors summit” den 20-21
mars, har förfrågan inkommit om medlemmarnas undertecknande av en
deklaration för ”citizens’ engagement”. Deklarationen innebär att Linköping
ska involvera medborgare i dialogen kring vår gemensamma utveckling, att
sätta medborgarna i fokus för att utveckla demokratin, och därigenom bidra till
att öka medborgarnas förtroende för politiska institutioner inklusive EU.
Deklarationens innehåll harmonierar väl med kommunens Positionspapper för
att stärka delaktighet, kunskap och engagemang för EU-frågor, som antogs i
oktober 2017. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att
ansluta sig till deklarationen och uppdra år borgmästaren att underteckna
densamma.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – EUROCITIES Declaration on citizens’ engagement, undertecknande av
deklaration, 2019-02-27
Bilaga - EUROCITIES Declaration on citizens’ engagement
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Bakgrund
Linköpings kommun är sedan 2011 medlem i EUROCITIES, som är ett
europeiskt nätverk för Europas storstäder med drygt 140 medlemsstäder.
EUROCITIES företräder och arbetar för att stärka städernas ställning på EUnivå och bevaka så att städernas behov tillgodoses i så stor utsträckning som
möjligt. Nätverket arbetar tvärsektoriellt inom sju tematiska forum.
EUROCITIES bevakar frågor som är kopplade till hållbar stadsutveckling,
driver påverkansarbete, tar fram strategier och utvecklar konkreta
utvecklingsprojekt. Linköpings Kommun har medlemskap i två tematiska
forum inom EUROCITIES, Economic Development Forum och Knowledge
Society Forum.
Inom ramen för EUROCITIES har kampanjen ”Cities4Europe – Europe for
citizens” drivits sedan maj 2018, inför det kommande valet till EU-parlamentet
i maj 2019. I arbetet har en deklaration för ”citizens’ engagement” tagits fram
som har undertecknats av ett stort antal medlemmar i EUROCITIES.
Vid EUROCITIES borgmästarmöte (Mayors summit) 20-21 mars kommer
borgmästare Lars Vikinge delta som representant för kommunen. Inför mötet
har förfrågan inkommit om övriga medlemmarnas undertecknande av
deklarationen som ett led i kampanjen.
Kommunen har antagit ett Positionspapper för att stärka delaktighet, kunskap
och engagemang för EU-frågor, som en följd av ett EU-handslag som togs i
maj 2017 med EU-minister Ann Linde.
I budget för 2019 med plan för 2020-2022 anges bland annat att det är ”viktigt
att knyta Linköping närmare till den kulturella och politiska gemenskap som
EU och vårt närområde erbjuder”. I budgeten framgår också tydligt de politiska
ambitionerna att öka samarbetet med civilsamhället.
Deklarationens innehåll stämmer därmed väl med Linköpings kommuns
fastställda inriktning.
Ekonomiska konsekvenser
Undertecknande av deklarationen bedöms inte medföra några nya ekonomiska
åtaganden. Aktiviteter som kan kopplas till dess genomförande finns redan
inom ramen för beslutad och planerad verksamhet, exempelvis fullmäktiges
utskott för medborgardialog, kommunens arbete inför valet till EUparlamentet, samt genomförandet av positionspapper för att stärka delaktighet,
kunskap och engagemang för EU-frågor.
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Kommunala mål
Undertecknandet av deklarationen bidrar till uppfyllelse av Linköpings
kommunövergripande mål 2019-2022: mål nr 5 anger att Linköping ska vara
en ”Stark röst - regionalt, nationellt och internationellt”.
Jämställdhet
En ökad delaktighet och dialog med medborgare är ett verktyg för ökad
jämställdhet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Borgmästare Lars Vikinge
Biträdande kommundirektör

