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Samhällsbyggnadsnämnden

Nordic City Network blir ekonomisk förening
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Linköpings kommun ska bli föreningsmedlem i Nordic City Network
när nätverket ombildats till en ekonomisk förening.
Ärende
Linköpings kommun är medlem i stadsbyggnadsnätverket Nordic City
Network som är ett nätverk för kunskapsdelning mellan stadsplanerare. Idag
drivs nätverket som ett aktiebolag under Malmö stad. Nätverkets
medlemsstäder förväntas kunna ta gemensamt beslut om att istället bilda en
ekonomisk förening i slutet av januari 2021. Beslutet innebär att varje
medlemsstad också beslutar att ingå som medlem i föreningen.
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Bakgrund
Linköpings kommun är medlem i stadsbyggnadsnätverket Nordic City
Network (NCN) som är ett nätverk för kunskapsdelning mellan stadsplanerare.
NCN har sedan starten 2005 utvecklats till ett väl etablerat nätverk med stark
förankring och legitimitet i Norden.
Idag drivs nätverket som ett aktiebolag under Malmö stad, vilket inte är en
lämplig organisationsform för nätverket som under de senaste åren utvecklats
till ett medlemsdrivet och demokratiskt styrt nätverk. Nätverkets
medlemsstäder förväntas kunna ta gemensamt beslut om att bli en ekonomisk
förening i slutet av januari 2021. Då blir nätverkets medlemsstäder också
medlemmar i föreningen. En ekonomisk förening förväntas ge en mer stadig
organisation med tydligare roller och beslutsvägar.
En styrelse ska tillsättas under våren där Linköping eventuellt kommer ingå
med representant.
I samband med ombildningen till en ekonomisk förening inleder nätverket
också ett mer formaliserat samarbete med Nordiska ministerrådet och
forskningscentret Nordregio. De tre organisationerna kan tillsammans bilda en
stark trio som kan utveckla och sprida nordiska lösningar för hållbar
stadsutveckling.
Ekonomiska konsekvenser
Medlemsavgiften i den ekonomiska föreningen är efter övergången 75 000 kr
per år, vilket är något lägre än de senaste årens medlemsavgift. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen kan komma att bidra i styrelsearbete i mindre
omfattning.
Kommunala mål
Eftersom nätverket arbetar med kunskapsdelning mellan stadsplanerare kan
nätverksengagemanget i förlängningen vara med i Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens bidrag till de kommunala målen om ”ett
attraktivt och tryggt Linköping” och ”ett klimatsmart Linköping”.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
En jämställdhetsanalys har inte gjorts då ärendet inte bedöms ha någon
inverkan på jämställdhetsaspekter.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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