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1 Sammanfattning 

I rapporten presenteras Göteborgs Stads medlemskap i internationella organisationer och 

nätverk (endast organisationer i fortsatt text)1. 17 av stadens nämnder och styrelser har 

sammanlagt 71 medlemskap i organisationer till en total kostnad av 1 659 903 kr i form av 

årsavgifter för medlemskap.  

Majoriteten av medlemskapen är branschspecifika, riktar sig främst till näringslivsutveckling 

samt ingicks till stor del under 2010-talet. Stadens deltagande i dessa organisationer syftar 

primärt till kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte i ett globalt perspektiv. Jämförelsen 

med uppgifter från senast genomförd kartläggning visar en ökning av antal medlemskap men 

relativt oförändrade årsavgiftskostnader. Parallellt, indikerar resultatet att medlemskapen är i 

linje med kommunfullmäktiges inriktning för en förstärkning av stadens internationella 

position inom en rad olika områden samt med målen i stadens styrande dokument för 

internationellt arbete. 

2 Inledning 

En stor del av stadens internationella arbete bedrivs inom ramen för formaliserade 

samverkansformer. Dessa omfattar stadens deltagande i internationella organisationer, 

kontakterna med partnerstäder och vänorter, EU- och övriga internationella projekt samt 

hanteringen av internationella besök. Rapporten omfattar samtliga verksamheter inom 

staden2 och avgränsas till att redovisa stadens medlemskap i internationella organisationer. 

Stadsledningskontoret har sammanställt rapporten inom ramen för sitt övergripande uppdrag 

att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna, följa upp och kommunicera stadens 

internationella arbete3. 

Uppgifter som presenteras baseras till stor del på en inventering som stadsledningskontoret 

genomförde under perioden december 2019 – januari 20204 och avsåg deltagande i 

branschspecifika internationella organisationer. Enkätsvaren kompletterades med 

uppföljande individuella kontakter med ansvariga tjänstepersoner för att kvalitetssäkra 

resultatet samt med underlag gällande de stadsövergripande medlemskapen. Med tanke på att 

inventeringen enbart syftade till att kartlägga formaliserade internationella samarbeten, har 

internationella relationer på en mer informell basis utelämnats i rapporten. 

 
1 Termerna ”organisation” och ”nätverk” förväxlas ofta i internationella sammanhang och skiljelinjen är inte alltid helt 
tydlig. En organisation är vanligen en formell sammanslutning där det finns stadgar och styrelse samt ett bestående 
och medlemsfinansierat sekretariat. Ett nätverk är oftast en lösare samarbetsform som består av varierande 
medlemsammansättningar och som baseras på medlemmarnas engagemang för sin drift. 
2 Förteckning av nämnder och styrelser inom Göteborgs Stad som har svarat på inventeringen: 
Samtliga stadsdelsförvaltningar, Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Idrotts- och föreningsnämnden, Intraservice, Kommunstyrelsen, Kretslopp och vattennämnden, Kulturnämnden, 
Lokalnämnden, Miljö- och klimatnämnden, Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Nämnden för Inköp 
och Upphandling, Nämnden för Konsument- och Medborgarservice, Park- och naturnämnden, Social resursnämnd, 
Trafiknämnden, Utbildningsnämnden, Göteborg Energi AB, Förvaltnings AB Framtiden (Framtidenkoncernen), 
Higab AB (koncern), Göteborgs Stad Kollektivtrafik AB, Business Region Göteborg AB, Göteborg & Co  
(Klusterkoncernen), Göteborgs Hamn AB, Göteborgs Stadshus AB, Gryaab AB, Renova AB, GREFAB, Försäkrings 
AB Göta Lejon, Göteborgs Stads Leasing AB 
3 I enlighet med reviderad Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad, dnr 1324/16. Det bland 
annat anges att ”nämnders och styrelsers medlemskap…ska utvärderas och prövas minst en gång per 
mandatperiod”. 
4 Enkätutskick genom Stratsys, stadens systemstöd för styrning uppföljning och kontroll. 
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I kapitel 3 presenteras de sammanlagda uppgifterna och jämförs med motsvarande uppgifter 

från tidigare genomförda inventeringar5, där detta visat sig varit möjligt. I kapitel 4 redovisas 

samtliga medlemskap per nämnd eller styrelse. För varje organisation anges en kort 

beskrivning av organisationen, nytta och mål för stadens deltagande, eventuella styrande 

dokument som fastställer och reglerar stadens deltagande, år då staden blev medlem, 

årsavgift och övriga kostnader kopplade till medlemskapet samt länk till organisationens 

webbsida.  

3 Resultat och analys 

Göteborgs Stad sammanlagt har 71 medlemskap i 70 internationella organisationer6. 

Tabell 1 – Antal medlemskap 

 

Elva nämnder har angett att de är medlemmar i totalt 37 internationella organisationer. 

Kulturnämnden har 11 medlemskap vilket är fler än övriga nämnder. Vad gäller 

stadsdelsnämnder, har nio av de totalt tio nämnderna angett att de inte är medlemmar i någon 

internationell organisation, det internationella engagemanget sker främst genom deltagande i 

olika EU-projekt. Av Göteborgs Stads styrelser har sex svarat att de är medlemmar i 

sammanlagt 31 internationella organisationer. Göteborgs Hamn AB ansvarar för 19 av dessa. 

I jämförelse med resultat från 2014 och 2013 visar kartläggningen en ökning av antal 

medlemskap. Trots ökningen, är det värt att notera att staden under denna period även har 

avslutat medlemskap7.  

För vissa medlemskap finns inte formella beslut på nämnd- eller styrelsenivå i anslutning till 

deltagandet och deltagandet sker ofta på informell tjänstepersonnivå. Dessa inkluderas dock i 

kartläggningen för att fånga upp bredden av stadens engagemang på olika nivåer och 

områden. Samtidigt bör hänsyn tas till att deltagandet inte endast begränsas till angivna i 

 
5 Dessa genomfördes 2014 (dnr 0807/15), 2013 (dnr 1592/13) och 2011 (dnr 0101/11). Uppgifter från inventeringen 
från år 2011 har inte beaktats i jämförande syfte eftersom de även inbegrepp ojämförbara uppgifter som deltagande 
i projekt, medlemskap som dubbelräknades mm. Allra första kartläggningen gällande internationella samarbeten 
gjordes under 2003, dock med betydligt låg svarsfrekvens som omöjliggjorde jämförelser med andra års resultat. 
6 Staden innehar två separata medlemskap i IWA-International Water Association. En förklaring är att berörda 
verksamheter, Gryaab AB och Kretslopp- och Vattennämnd har olika organisationsnummer. En annan anledning är 
att ett gemensamt medlemskap skulle innebära att staden får hoppa upp en nivå i storlek till ”Large Corporation-
membership” vilket skulle leda till en kostnadshöjning, dvs en fördyrning totalt sätt. 
7 Ett exempel på detta är beslutet om att avsluta medlemskapet i nätverket Délice, dnr 1250/19. 
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rapporten verksamheter som primärt ansvarar för medlemskapen. Ett tydligt exempel på 

detta är förskoleförvaltningens och grundskoleförvaltningens engagemang inom ramen för 

Eurocities, en organisation som tematiskt berör ett flertal av stadens verksamheter. 

Förvaltningarnas deltagande i detta fall redovisas inte separat i rapporten, eftersom det är 

kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för stadens medlemskap i denna 

organisation. 

Tabell 2 – Medlemskap per verksamhet 

 

Graden av hur aktivt staden deltar inom ramen för organisationernas aktiviteter varierar brett 

bland organisationerna men även över tid i en och samma organisation. Ett exempel på detta 

är inom mobilitets- och infrastrukturområdet, där staden tidigare haft ett framstående 

engagemang i Eurocities Mobility Forum under senare delen av 2000-talet men som på 

senare tid skiftat fokus på andra branschspecifika organisationer, något som Trafikkontorets 

ordförandeskap i organisationen POLIS under 2020 signalerar. 

Nio av medlemskapen är stadsövergripande, dessa avser organisationer som är av 

stadsgemensamt intresse. Med branschspecifika internationella organisationer, menas de 

organisationer inom tematiska områden som främst berör enskilda förvaltningars- eller 

bolagsverksamheter. 

Tabell 3 – Omfattning 

 



 

 

Inventering av Göteborgs Stads medlemskap i internationella organisationer 8 (33) 

Rapport  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret 2020-04-15 

När det gäller tematiskt område, ser indelningen av medlemskap ut enligt följande:  

 Tabell 4 – Tematisk indelning 

 

I stadens budget för 2020 finns internationella aspekter med koppling till områden som 

hållbar mobilitet, näringslivsutveckling, miljö- och klimatområde samt utbildning. Stadens 

deltagande i internationella organisationer kan i detta avseende potentiellt bidra till att uppnå 

de målen som sätts i budgeten inom respektive område. Ett indikativt exempel är 

inriktningen i budgeten att ”de styrande dokument som finns inom miljö- och klimatområdet 

i staden behöver stämma överens med de mål som finns internationellt”8. Fyra av de totalt 14 

organisationer inom miljö- och klimatområdet har särskilt fokus på de globala och 

europeiska åtaganden att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och erbjuder 

därmed utökade möjligheter till jämförelser med andra storstäder. 

Den sammanlagda kostnaden för Göteborgs Stads medlemskapsavgifter för deltagandet i 

internationella organisationer 20199 uppgick till 1 659 903 kr10.  

Tabell 5 - Kostnader 

 

För 2014 var kostnaden för årsavgifter 1 612 488 kr, vilket tyder på att avgifterna för stadens 

medlemskap inte avsevärt förändrats under denna period, trots ökningen av antal 

medlemskapen. Årsavgifter varierar från 176 kr (Mayors for Peace) till 171 157 kr 

(Eurocities). En knapp tredjedel av medlemskapen, är avgiftsfria. Med övriga kostnader 

 
8 Budget 2020 och flerårsplaner 2021–2022 för Göteborgs Stad, s.105 
9 Värt att notera att under 2020 uppskattas tillkomma två nya årsavgifter, 781 440 kr för STRING-nätverket och 110 
563 kr för Nordic Safe Cities. Dessa belopp anges under respektive organisation i kapitel 4, men har inte inräknats i 
den angivna beräkningen som gäller för 2019. 
10 I beräkningen har de egentliga kostnaderna i SEK tagits med, alternativt har avgifterna räknats om, aktuella 
valutakurser per 2020-02-07, EUR 1 = SEK 10.56, GBP 1= SEK 12,62, JPY 1 = SEK 0,09, DKK 1 = 1,47 
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menas andra kostnader som har direkt koppling till medlemskapet i organisationen, detta 

gäller främst kostnader för utlandsresor eller boende. Därmed uppgår den ungefärliga totala 

kostnaden för stadens engagemang till 2 267 033 kr. Avsatta arbetstimmar från stadens 

anställda har inte inräknats.  

Som framgår av tabellen nedan, har de flesta medlemskapen tillkommit under 2010-talet. 

Det är främst kommunstyrelsen och Göteborgs Hamn som ansvarar för dessa, en indikation 

på ökat internationellt engagemang i dessa verksamheter. Staden tecknade sitt allra första 

medlemskap under 1960-talet (ICOM - International Council of Museums). 

Tabell 6 – År då staden blev medlem  

 

De flesta internationella organisationer, där staden är medlem, är inte geografiskt avgränsade 

utan bygger på globalt samarbete. Drygt en tredjedel av organisationerna är inriktade på 

Europa. När det gäller bilaterala samarbeten, riktar sig hälften av dessa till Kina och övriga 

tre avser samarbete med Frankrike, Tyskland och Indien. 

Tabell 7 – Geografi 
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De nämnder och styrelser som är medlemmar i internationella organisationer har angett 

övergripande mål för sitt deltagande, dessa specificeras enligt följande:  

- Profilering - Målet med medlemskapet är att stärka Göteborgs attraktionskraft 

internationellt. 

- Finansiering - Målet med medlemskapet är att nyttja stadens möjligheter till extern 

finansiering. 

- Kunskap - Målet med medlemskapet är att utbyta kunskap om metoder och arbetssätt, få 

nya infallsvinklar i arbetet, ökad interkulturell kommunikativ förmåga samt ett bredare 

kontaktnät. 

- Påverkan - Målet med medlemskapet är att påverka processer, initiativ och lagförslag 

som kan antingen vara begränsande eller möjliggörande för stadens utveckling. 

Tabell 8 – Mål med medlemskap 

 

Kartläggningen visar att kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte är den främsta 

anledningen till att stadens verksamheter är medlemmar i internationella organisationer. 

Detta överensstämmer med 2014 års inventering som också visade att erfarenhetsutbyte var 

det vanligast förekommande huvudmålet för medlemskap. Bilden ovan kompletteras med 

beskrivningarna i kapitel 4 gällande den specifika nyttan för staden för respektive 

organisation. 

I stadens styrande dokument för internationellt arbete11, anges syftet som ska uppnås genom 

stadens medlemskap i internationella organisationer/nätverk. Medlemskapen ska syfta till att 

”främja Göteborgs intressen, knyta kontakter med andra städer och regioner, säkra en god 

omvärlds- och intressebevakning samt få möjlighet till erfarenhetsutbyte och 

projektdeltagande”. Kartläggningens resultat, som detta avspeglas i tabellen ovan. pekar på 

att medlemskapen är i linje med detta syfte.  

I stadens budget anges att ”staden behöver arbeta aktivt med att stärka sin internationella 

position”12. Medlemskap som syftar till att profilera Göteborg (27 st.) och att påverka 

processer, initiativ och lagförslag (29 st.) bidrar på ett konkret sätt till detta arbete. 

 
11 Reviderad Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad, dnr 1324/16, s.5 
12 Budget 2020 och flerårsplaner 2021–2022 för Göteborgs Stad, s.30 
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4 Medlemskap 

4.1 Kommunstyrelsen 

4.1.1 Eurocities 

Beskrivning: Eurocities grundades 1986 och utgörs av cirka 135 europeiska medlemsstäder, 

Sammanlagt innefattar de städer som är engagerade inom Eurocities 38 länder och en fjärde 

del av Europas befolkning. Eurocities baserar sina aktiviteter utifrån tre ledord: inflytande, 

nätverkande och synlighet. Detta arbete inbegriper en nära och kontinuerlig dialog med olika 

EU-institutioner, samt att organisationen samordnar vissa EU-finansierade projekt och 

fungerar som en plattform för samarbete mellan medlemsstäderna.  

Organisatoriskt är Eurocities indelat i sex tematiska forum: kultur, ekonomisk utveckling, 

miljörelaterade frågor, digitalisering, rörlighet/transport samt sociala frågor. Forumen har i 

sin tur upp till åtta arbetsgrupper (WG, working groups). Utöver dessa forum finns även ett 

antal horisontella arbetsgrupper som berör olika tvärsektoriella sakområden.  

Nytta för staden: Stadens deltagande i Eurocities syftar till att nyttja möjligheter till 

omvärlds- och intressebevakning, verksamhetsutveckling genom nätverksarbete samt utbyte 

av kunskap och erfarenheter med andra städer. Utgångspunkten för arbetet i organisationen 

är de prioriteringar som görs i kommunfullmäktiges budget. Genom ett aktivt deltagande 

inom organisationens forum och arbetsgrupper kan staden i ett tidigt skede ta del av 

information samt delta i utformningen av positioner som sedan antas av organisationen. En 

aktiv omvärldsbevakning kan bidra till att välgrundade beslut fattas inom stadens 

verksamheter. 

Mål med medlemskap: Profilering, finansiering, kunskap, påverkan 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

Göteborgs Stads 

Inriktning för 

Eurocities, dnr 

0330/19 

1995 171 157 Ca 264 00013 eurocities.eu 

4.1.2 ICLEI - Local Governments for Sustainability 

Beskrivning: ICLEI är en internationell miljöorganisation för kommuner och lokala 

myndigheter från hela världen. Organisationen bildades 1990 och är en betydelsefull aktör i 

det globala och europeiska arbetet för hållbar utveckling. Bland medlemmarna återfinns över 

1000 städer i 84 olika länder.  

Nytta för staden: Deltagande i ICLEI ger möjlighet till verksamhetsutveckling och 

erfarenhetsutbyte inom miljöområdet. Nätverket som medlemskapet tillhandahåller ger 

dessutom möjligheter att söka partners till framtida projekt samt för att bedriva lobbyarbete 

gentemot både globala och europeiska institutioner. 

 
13 Den ungefärliga kostnaden beräknas på ett schablonbelopp på 8 000 kr för en enskild resa, flyg och logikostnad 
inkluderad. Under 2019 uppskattades att 33 av stadens tjänstepersoner och politiker deltagit i Eurocities-möten och 
konferenser, deltagande som medfört resekostnader, till skillnad från digitala möten och webinärer. 

http://www.eurocities.eu/
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Mål med medlemskap: Profilering, kunskap, påverkan 

Styrdokument Medlem 

sedan 

Årsavgift 

(kr) 

Övr. kostn. (kr) Länk 

Revidering av positionspapper 

för ICLEI, dnr 1820/16 

1990 36 949 0 iclei.org 

4.1.3 AFCC - Age-friendly Cities and Communities 

Beskrivning: AFCC, är ett internationellt initiativ från Världshälsoorganisationen, WHO. 

Nätverket bildades 2010 och har idag 332 medlemsstäder i 36 länder runt om i världen. 

Utgångspunkten är de globala trenderna, en åldrande befolkning och ökad urbanisering. 

Visionen för arbetet är att skapa ett samhälle som är bra att åldras i. 

Nytta för staden: Arbetet för medlemsstäderna är att involvera äldre medborgare i vilka 

förbättringar som behöver göras. Medlemsstäderna förväntas dela med sig av erfarenheter, 

resultat och lärdomar. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem 

sedan 

Årsavgift 

(kr) 

Övr. kostn. 

(kr) 

Länk 

Positionspapper och arbetsplan 

för Åldersvänliga Göteborg – en 

del i WHO:s globala nätverk för 

Age-friendly Cities and 

Communities, dnr 0697/14 

2016 0 0 who.int/ageing

/projects/age_f

riendly_cities_

network/en 

4.1.4 Alliance for Urban Sustainability 

Beskrivning: Alliance for Urban Sustainability är ett stadsnätverk med fokus på urban 

hållbarhet och består av städer från Sverige och Frankrike. Nätverket stödjer och speglar 

både EU:s och de ingående ländernas energi- och klimatmål samt FN:s globala 

hållbarhetsmål. Nätverket bildades 2016 och huvudsyftet är att ska skapa nytta för 

medlemmarna och agendan sätts utifrån medlemsstädernas egna behov, utmaningar och 

intressen. 

Nytta för staden: Göteborgs Stad ska sträva efter att stärka nätverket genom andra 

samarbeten som redan finns genom till exempel vänorter och större projekt. Vise versa ska 

arbetet inom nätverket stärka till arbetet med hållbar stadsutveckling i Göteborg och övrig 

internationell samverkan med fokus på den inom EU.   

Mål med medlemskap: Profilering, kunskap, påverkan 

 

 

 

https://www.iclei.org/
https://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/en/
https://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/en/
https://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/en/
https://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/en/
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Styrdokument Medlem 

sedan 

Årsavgift 

(kr) 

Övr. kostn. (kr) Länk 

Göteborgs Stads 

Inriktning för 

nätverket Alliance 

for Urban 

Sustainability, dnr 

1779/18 

2019 0 0. Energimyndigheten 

finansierar en 

utlandsresa per år som 

motsvarar ungefär 

kostnader för två 

personer. 

energimyndighet

en.se/energieffe

ktivisering/progr

am-och-

uppdrag/natverk

et-alliance-for-

urban-

sustainabillity/ 

4.1.5 ECCAR - European Coalition of Cities against Racism 

Beskrivning: Efter att UNESCO 2004 bestämde sig för att inrätta en "Internationell 

koalition av städer mot rasism", bildades senare samma år Europeiska koalitionen av städer 

mot rasism (ECCAR). Koalitionen är en sammanslutning av städer som aktivt vill jobba för 

att motverka rasism, diskriminering och främlingsfientlighet utifrån ett tiopunktsprogram. 

Nytta för staden: Medlemskapet bidrar till att stärka stadens förebyggande arbete, fylla ett 

tomrum i nuvarande internationella samarbeten, underlätta ett systematiskt arbete mot rasism 

och diskriminering samt förbättra förankringen av det antirasistiska arbetet på olika nivåer. 

Mål med medlemskap: Kunskap, påverkan 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

Göteborgs Stads 

riktlinje gällande 

medlemskap i 

European Coalition 

of Cities against 

Racism, dnr 1020/18 

2019 15 865 13 248 eccar.info 

4.1.6 Cities for Children 

Beskrivning: År 2007 tog staden Stuttgart initiativ till etablering av ett nätverk mellan 

europeiska storstäder med fler än 100 000 invånare med syfte att utveckla ett barnvänligare 

samhälle. Det är framförallt utmaningar kopplade till den demografiska utvecklingen och 

integrationsfrågor i ett globalt perspektiv som utgör grunden för nätverkets arbete. Sedan 

2018 ansvarar den polska staden Zabrze för nätverkets aktiviteter. 

Nytta för staden: Deltagande i nätverket kan stödja utvecklingen mot ett än tydligare 

barnperspektiv i planering och genomförande av verksamhet för och tillsammans med barn 

och unga. Engagemanget i organisationen är passivt i sin karaktär och Göteborgs Stads 

engagemang är i nuläget avgränsat till det stöd som medlemskapet ger. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

 

 

https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/natverket-alliance-for-urban-sustainabillity/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/natverket-alliance-for-urban-sustainabillity/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/natverket-alliance-for-urban-sustainabillity/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/natverket-alliance-for-urban-sustainabillity/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/natverket-alliance-for-urban-sustainabillity/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/natverket-alliance-for-urban-sustainabillity/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/natverket-alliance-for-urban-sustainabillity/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/natverket-alliance-for-urban-sustainabillity/
https://www.eccar.info/
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Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

Ansökan om medlemskap i 

det europeiska nätverket 

”Cities for Children”, dnr 

1111/11 

2011 0 0 - 

4.1.7 Mayors for Peace 

Beskrivning: Mayors for Peace består av städer runt om i världen som formellt har uttryckt 

stöd för att främja solidaritet i städer mot ett totalt avskaffande av kärnvapen. 

Nytta för staden: Engagemanget i organisationen är passivt i sin karaktär och Göteborgs 

Stads engagemang är i nuläget avgränsat till det stöd som medlemskapet ger. 

Mål med medlemskap: Påverkan 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2011 176 0 mayorsfor

peace.org 

4.1.8 Covenant of Mayors for Climate & Energy 

Beskrivning: Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets innehåller en vision 

för år 2050 som innebär att anslutna städer ska ha låga koldioxidutsläpp, som bidrar till att 

med marginal hålla den genomsnittliga globala uppvärmningen inom 2° C jämfört med de 

förindustriella nivåerna. Avtalet innebär åtaganden att minska utsläppen av koldioxid och 

andra växthusgaser i våra städer med minst 40 procent till år 2030 i förhållande till 1990,  

Nytta för staden: Anslutningen ger möjlighet till jämförelse med andra städer. Att dela 

kunskap och resultat med andra lokala och regionala myndigheter inom och utanför EU ingår 

också. I avtalet anges även bland annat att det krävs ambitiösa och långsiktiga mål. Genom 

avtalet riktas olika uppmaningar till regionala och nationella myndigheter samt europeiska 

institutioner. 

Mål med medlemskap: Kunskap, påverkan 

Styrdokument Medlem 

sedan 

Årsavgift 

(kr) 

Övr. kostn. 

(kr) 

Länk 

Anslutning till Covenant of 

Mayors for Climate & Energy 

2030 targets, Nya 

Borgmästaravtalet, dnr 0560/19 

2009 0 0 covenantofmayo

rs.eu/ 

4.1.9 STRING-nätverket 

Beskrivning: STRING-nätverket bildades år 1999 som ett INTERREG-projekt med fokus 

på att skapa förutsättningar för en fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland. Efter att 

Danmark och Tyskland träffat ett avtal om byggnation av Fehmarn Bält-förbindelsen 

utvecklades STRING till att också fokusera på regional utveckling och grön tillväxt i 

korridoren från Skåne till Hamburg. Under 2018 har STRING expanderat till att inkludera 

hela korridoren Oslo-Hamburg. 

http://www.mayorsforpeace.org/english/
http://www.mayorsforpeace.org/english/
https://covenantofmayors.eu/
https://covenantofmayors.eu/
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Nytta för staden: Parternas samverkan inom STRING har målsättningen att bidra till beslut 

och initiativ för att stärka den regionala utvecklingen i området. Arbetet inom STRING 

fokuserar på fem prioriterade områden: Infrastruktur, Turism och kultur, Grön tillväxt, 

Forskning och utveckling samt Gränsöverskridande barriärer. Göteborgs Stad tidigare 

deltagit som observerande part i nätverket, men from 2020 är staden fullvärdig medlem 

vilket bland annat innebär en årsavgift för medlemskap. 

Mål med medlemskap: Kunskap, påverkan 

Styrdokument Medlem 

sedan 

Årsavgift 

(kr) 

Övr. kostn. 

(kr) 

Länk 

Inbjudan till Göteborgs Stad att 

delta i samarbetet STRING samt 

avsluta samarbetet inom Den 

Skandinaviska Arenan, dnr 

0810/18 

2018 781 440 30 000 stringnetwork.org 

4.1.10 Nordic Safe Cities 

Beskrivning: Nordic Safe Cities är en icke vinstdrivande allians som verkar för att skapa 

säkra och motståndskraftiga städer i Norden. Alliansen strävar efter att identifiera, förnya, 

sprida och dela de bästa metoderna och stödja medlemsstäder för att utveckla nya lösningar 

på sina lokala utmaningar inom trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Nordic 

Safe Cities initierades av Nordiska ministerrådet 2016 och har sedan dess förenat mer än 50 

stora och små städer, nationella intressenter från regionen samt ett brett nätverk av experter, 

utövare och chefer som verkar inom detta område, genom olika evenemang och aktiviteter. 

Nytta för staden: Staden får möjlighet att arbeta tillsammans med andra städer och 

internationella organisationer för att skapa ett samhälle byggt på tillit, tolerans och 

motståndskraft genom att dra nytta av de nordiska städernas erfarenheter.  

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem 

sedan 

Årsavgift 

(kr) 

Övr. kostn. 

(kr) 

Länk 

Uppdrag i budget 2020, 

Riktlinje tas fram 2020 

2020 110 563 0 nordicsafecities.org 

4.2 SDN Örgryte-Härlanda 

4.2.1 Nordiskt nätverk, kommunikativa relationer 

Beskrivning: Nätverk mellan nationella och internationella aktörer med målgrupp 

dövblindfödda. 

Nytta för staden: Eftersom målgruppen dövblindfödda är mycket liten krävs det 

specialkunskaper och metoder för att möta målgruppens behov. Nationell och internationell 

samverkan är nödvändig för att säkerställa kvalité på verksamheten. Verksamheten är 

boende med särskild service och daglig verksamhet för brukare med medfödd dövblindhet. 

Deltagandet syftar till att få del av och deltaga i internationell forskning och framtagande av 

https://stringnetwork.org/
https://nordicsafecities.org/
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arbetsmodeller kring målgruppen samt att upprätthålla och ha ett kontinuerligt 

kunskapsutbyte inom Sverige och Norden. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrande dokument Medlem sedan Årsavgift Övriga kostn. (kr) Länk 

- Uppgift saknas 0 Uppgift saknas nkcdb.se 

4.3 Byggnadsnämnden 

4.3.1 IFHP - International Federation for Housing and Planning 

Beskrivning: Världsomspännande kunskapsnätverk för professionella planerare med flera. 

Nytta för staden: Ger möjligheter till erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra städer och 

experter. Ett sätt för omvärldsbevakning. 

Mål med medlemskap: Profilering, kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- Uppgift saknas 12 587 0 ifhp.org 

4.4 Kretslopp och vattennämnden 

4.4.1 IWA - International Water Association 

Beskrivning: Världsövergripande vattenorganisation som plattform. 

Nytta för staden: Ta del av utveckling och nätverka inom VA området på världsnivå. 

Göteborg ska vara med i utvecklingen och klara vattenförsörjningen på världsnivå. 

Mål med medlemskap: Kunskap, påverkan 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2014 16 828 0 iwa-network.org 

4.5 Kulturnämnden 

4.5.1 ICORN - The International Cities of Refuge Network  

Beskrivning: Internationellt nätverk av fristäder för förföljda författare. 

Nytta för staden: Positiv PR och omvärldsbevakning. Kunskapsutbyte mellan fristäderna 

och nätverk mellan författarna. EU-projekt för framträdanden och publicering av författarnas 

verk. 

Mål med medlemskap: Profilering, kunskap, påverkan 

https://nkcdb.se/
https://www.ifhp.org/
https://iwa-network.org/
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Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

Anvisning för 

fristadsarbetet i 

Göteborgs Stad. KN 

dnr. 0586/19 

Avtal med ICORN 

gällande Göteborg 

som fristad, KN dnr. 

0587/19 

2010 15 850 30 000 icorn.org 

4.5.2 IETM - International network of for Contemporary 

performing arts 

Beskrivning: Internationellt nätverk för samtida scenkonst. 

Nytta för staden: Nätverksbyggande och omvärldsbevakning inom internationell scenkonst, 

möjlighet att delta i möten och nätverksträffar, samt driva gemensamma frågor på området. 

Mål med medlemskap: Profilering, kunskap, påverkan 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2002 4 796 0 ietm.org 

4.5.3 ITI - International Theatre Institute 

Beskrivning: Medlemskap knutet till medlemskap i "Scensverige", en organisation som 

verkar för att främja den svenska scenkonstens utveckling och utöka de internationella 

relationerna. 

Nytta för staden: Engagemang i världens största scenkonstorganisation. Anordnar bland 

annat världsdansdagen och världsteaterdagen. Fördjupa förståelsen och öka det skapande 

samarbetet mellan scenkonstaktörer över gränserna. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2017 2 040 0 iti-worldwide.org 

4.5.4 Union International de la Marionette 

Beskrivning: Är en ideell förening och nationell sektion av internationella 

dockteaterföreningen UNIMA som vänder sig till dockteatrar. 

Nytta för staden: 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- Uppgift saknas  - unima.org 

https://icorn.org/
https://www.ietm.org/
https://iti-worldwide.org/
https://www.unima.org/
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4.5.5 IFLA - International Federation of Library Associations and 

Institutions 

Beskrivning: Internationellt nätverk för folkbibliotek där nästan biblioteksorganisationer 

från alla världens länder är med. 

Nytta för staden: Omvärldsbevakning. Den årliga medlemskonferensen genomfördes i 

Göteborg 2019, då staden marknadsfördes tillsammans med Göteborg & Co. 

Mål med medlemskap: Profilering, påverkan 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

Göteborgs Stads 

biblioteksplan 

Uppgift saknas 6 074 0 ifla.org 

4.5.6 ARLIS - Art Libraries Society Norden 

Beskrivning: Förening för nordiskt konstbibliotekssamarbete, Göteborgs konstmuseum är 

medlemmar i ARLIS 

Nytta för staden: Kompetensutveckling, nätverkande och kunskapsfördjupning i 

verksamheten 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2005 1048 - arlisnorden.org 

4.5.7 ICOM - International Council of Museums 

Beskrivning: Internationell organisation för samarbete och professionell utveckling inom 

museisektorn. 

Nytta för staden: Stadens museer blir delaktiga i en global utveckling inom till exempel 

utbildning, trendanalys, samverkan och kompetensutveckling inom branschen. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 1960-talet 8 000 0 icomsweden.se 

4.5.8 IIC - International Institute for Conservation of Historic and 

Artistic work 

Beskrivning: Internationellt nätverk för bevarandefrågor. 

Nytta för staden: 

Mål med medlemskap: 

https://ifla.org/
http://www.arlisnorden.org/
http://icomsweden.se/
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Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

Strategisk plan 

som revideras 

regelbundet 

Uppgift saknas 4 487 0 iiconservation.org 

4.5.9 ICMM - International Congress of Maritime Museums 

Beskrivning: Branschorganisation som arrangerar kongresser och erbjuder tekniskt stöd i 

bevarandefrågor, forskning med mera. 

Nytta för staden: Kompetensutveckling, nätverk och input till den egna verksamheten. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 1970-talet 3 645 0 icmmonline.org 

4.5.10 Nordic Public Aquariums 

Beskrivning: En årlig konferens organiseras av ett nytt akvarium för varje år på frivillig 

basis. 

Nytta för staden: Nätverk, årlig konferens, utbyta information och byten av organismer 

mellan akvarierna. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2013 0 8 000 - 

4.5.11 EUAC - European Union of Aquarium Curators 

Beskrivning: Sammanslutning av s.k. ”curators” på olika publika akvarier i Europa. 

Medlemskapet är personligt, ansvariga tjänstepersoner är associerade till EUAC som 

”forskare/vetenskapligt stöd”. 

Nytta för staden: Rådgörande, deltagande på årsmöte. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- Ej formell medlem - 8 000 euac.org 

4.6 Lokalnämnden 

4.6.1 EAHSA - European Association of Homes and services for 

the Ageing 

Beskrivning: Europeisk organisation för aktörer inom bostadsförsörjning service och 

omsorg för den åldrande sektorn. De cirka 3000 medlemmarna består av såväl privata som 

http://iiconservation.org/
https://icmmonline.org/
https://www.euac.org/
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offentliga organisationer i 15 europeiska länder. EAHSA:s vision är att förbättra 

livskvaliteten för äldre personer genom att verka för högkvalitativa bostäder, service och 

omsorg. 

Nytta för staden: - 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2011 10 560 0 globalageing.org 

4.7 Miljö- och klimatnämnden 

4.7.1 Climate-KIC 

Beskrivning: Climate-KIC samlar universitet, företag och offentliga organisationer för att 

stödja klimatomställningen genom utbildning, entreprenörskap och innovation. 

Nytta för staden: Projektfinansiering och tillgång till internationell kunskap. 

Mål med medlemskap: Profilering, finansiering, kunskap 

 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

Framework 

Partnership 

Agreement, 

MKN 2016-1140 

2016 132 000 5 000 climate-kic.org 

4.7.2 KIMO - Kommunernas Internationella Miljöorganisation 

Beskrivning: KIMO arbetar för att skydda, bevara och förbättra havsmiljön. 

Nytta för staden: Kunskapsutbyte och påverkansmöjligheter. 

Mål med medlemskap: Kunskap, påverkan 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

Stadgar, MKN 

2016-773 

2000 31 000 0 kimointernationa

l.org 

4.7.3 Global Covenant of Mayors for Climate & Energy 

Beskrivning: Tre miljönätverk för städer C40, ICLEI och UCGL lanserade med stöd av FN, 

Compact of Mayors vid FN:s klimatmöte i New York 2014. Juni 2016 slogs nätverket ihop 

med Global Covenant of Mayors for Climate & Energy. Nätverket rör sig på en global nivå 

till skillnad mot Covenant of Mayors som omfattar europeiska städer. Global Covenant of 

Mayors är en överenskommelse mellan borgmästare som innebär ett åtagande att 

tillsammans nå utsläppsminskningar av växthusgaser.  

https://globalageing.org/
https://www.climate-kic.org/
http://www.kimointernational.org/
http://www.kimointernational.org/
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Nytta för staden: Nätverket berör stadens arbete med klimatfrågor både avseende 

minskning av klimatpåverkande gaser och anpassning till ett nytt klimat. Deltagandet i 

nätverket stärker profileringen av stadens klimatarbete. 

Mål med medlemskap: Profilering 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

Göteborgs Stads 

anslutning till 

Compact of Mayors, 

dnr 0592/15 

2015 0 0 globalcove

nantofmayo

rs.org 

4.7.4 Green Digital Charter 

Beskrivning: Green Digital Charter (GDC) är en deklaration som förmår europeiska städer 

att arbeta tillsammans för att nå EU:s klimatmål genom innovativ användning av 

informations- och kommunikationsteknik (IKT).  

Nytta för staden: Deltagandet främjar framsteg i klimatarbetet genom innovativa sätt att 

använda den digitala tekniken. 

Mål med medlemskap: Profilering, kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

Undertecknande av 

Green Digital 

Charter, dnr 0757/14 

2015 0 0  

4.8 Nämnden för Konsument- och Medborgarservice 

4.8.1 Fair Trade Towns International/Fairtrade City Göteborg 

Beskrivning: Organisationen arbetar med rättvis handel och bland annat säkerställa 

levnadslöner för producenter. 

Nytta för staden: Medvetandegöra göteborgarna om rättvis handel. 

Mål med medlemskap: Profilering, kunskap, påverkan 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

Bekräftelsebrev 

om diplomering 

Fairtrade City, 

N043-0009/20 

2011 25 000 35 000 fairtrade.net  

fairtrade.se 

https://www.globalcovenantofmayors.org/
https://www.globalcovenantofmayors.org/
https://www.globalcovenantofmayors.org/
https://www.fairtrade.net/
https://fairtrade.se/
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4.9 Social resursnämnd 

4.9.1 ECAD - European Cities Network for Drug Free Societies 

Beskrivning: ECAD är ett nätverk av städer och kommuner för att främja ett narkotikafritt 

Europa. ECAD stöds av de internationella narkotikakonventionerna för att utveckla insatser 

för att motverka narkotikamissbruk och legalisering av narkotika. ECAD samlar städer som 

verkar för en restriktiv narkotikapolitik i enlighet med FN:s narkotikakonventioner och 

verkar även för att motverka legalisering och normalisering av narkotika. 

Nytta för staden: Medlemskap i ECAD erbjuder möjligheter att påverka processer och 

politiska initiativ och att utbyta kunskap om metoder och arbetssätt. Med tanke på att 

narkotikafrågan är internationell, finns ingen stad eller nation som kan lösa problemet, 

internationell samverkan är viktig. ECAD fyller en viktig roll i att lyfta behovet av 

prevention internationellt. Göteborg är en få aktörer på den internationella arenan som kan 

visa goda exempel från kommunal nivå. 

Mål med medlemskap: Kunskap, påverkan 

Styrdokument Medlem 

sedan 

Årsavgift 

(kr) 

Övr. kostn. 

(kr) 

Länk 

Positionspapper: Avstämning av 

Göteborgs deltagande i ECAD – 

European Cities Against Drugs, dnr 

0427/10 

1994 63 387 0 ecad.net 

4.10  Trafiknämnden 

4.10.1 LUCI - Lighting Urban Community International 

Beskrivning: LUCI är ett internationellt nätverk av städer som arbetar med belysning i 

stadsmiljöer i ett internationellt perspektiv. Nätverket, som grundades 2002 och består av 

över 70 medlemsstäder, syftar till att möjliggöra lärande, projektutveckling och bildande av 

partnerskap inom området. 

Nytta för staden: Stadens deltagande i nätverket syftar till att positionera Göteborg som en 

stad i världsklass avseende belysning, få inspiration, kontakter och idéer i fråga om 

utveckling av belysning samt skapa möjligheter för stadens verksamheter och medborgare att 

delta i utvecklingsprojekt inom stadsutveckling. Medlemskapet har fungerat som en 

internationell kunskaps-, mötes- och inspirationshub med påverkansmöjligheter inom 

ledningsgruppen, kommittéer och arbetsgrupper. 

Mål med medlemskap: Profilering, kunskap, påverkan 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

Positionspapper 

för LUCI, dnr 

1830/16 

2004 53 715 Uppgift saknas luciassociation

.org 

http://ecad.net/
https://www.luciassociation.org/
https://www.luciassociation.org/
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4.10.2 POLIS - City and Regions for transport innovation 

Beskrivning: POLIS är ett internationellt nätverk där kunskap om innovativa 

tekniklösningar och policys för lokala transporter utbyts. 

Nytta för staden: Polis innehar ofta rollen som informationsspridande part i stora EU-

projekt. Genom medlemskapet finner Trafikkontorets partners till nya EU-projekt och får del 

av en omfattande omvärldsbevakning inom hållbar mobilitet. Det förenklar Göteborgs stads 

medverkan i europeiska samarbeten och bidrar till att stadens internationella roll synliggörs i 

Europa. 

Mål med medlemskap: Profilering, finansiering, kunskap, påverkan 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

Information om 

handlingsplaner 

för 

internationella 

nätverk 2019, 

0392/19 

2004 97 620 63 500 polisnetwork.eu 

4.10.3 IMPACTS 

Beskrivning: IMPACTS är ett internationellt forum för stora städer med avsikt att utvärdera 

och utveckla IT-system och transportpolicys. 

Nytta för staden: Nätverket ger staden möjligheten till djupa diskussioner i förtroende med 

intressanta förebildsstäder. Närvaro från någon av trafiknämndens ledamöter är önskvärd. 

Mål med medlemskap: Profilering, kunskap, påverkan 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

Information om 

handlingsplaner för 

internationella 

nätverk 2019, 

0392/19 

2005 31 695 4 500 impacts.org 

4.10.4 CIVITAS 

Beskrivning: Genom att förena Europas storstäder utgör CIVITAS ett forum för 

beslutsfattare i förbättringsarbetet av transport- och stadsstrategier. 

Nytta för staden: Inom CIVITAS har Göteborg ett stort nätverk och fått värdefulla 

erfarenheter som har hjälpt Trafikkontoret i det fortsatta internationella arbetet. Göteborg 

har, mycket tack vare erfarenheterna, kunnat bedriva ytterligare EU-projekt, både som 

koordinator och som projektdeltagare tillsammans med andra europeiska städer. Detta har 

inbringat både ekonomiska medel och nyttiga erfarenheter till Göteborgs Stad. 

Mål med medlemskap: Profilering, finansiering, kunskap, påverkan 

https://www.polisnetwork.eu/
https://impacts.org/
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Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

Information om 

handlingsplaner för 

internationella 

nätverk 2019, 

0392/19 

2002 0 8 000 civitas.eu 

4.10.5 ECF - European Cyclists’ Federation 

Beskrivning: ECF är ett globalt nätverk vars syfte är att främja användandet av cykel som 

ett hållbart och hälsosamt transportmedel. 

Nytta för staden: Syftet med trafikkontorets medlemskap är att skapa kontakter och dela 

erfarenheter med andra medlemmar i nätverket genom möten, nyhetsbrev och genom 

direktkontakt med städer, samt ECF:s andra nätverk inom exempelvis forskning. 

Medlemskapet ger även kontoret större möjlighet att sprida stadens lärdomar till andra 

aktörer/städer. 

Mål med medlemskap: Profilering, kunskap, påverkan 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

Information om 

handlingsplaner för 

internationella nätverk 

2019, 0392/19 

2014 15 847 25 000 ecf.com 

4.10.6 NVF - Nordiskt vägforum 

Beskrivning: NVF är en sammanslutning som strävar efter att främja utvecklingen inom 

väg-, vägtrafik- och vägtransportsektorn. 

Nytta för staden: Trafikkontoret är med i flera av NVF:s utskott. I anslutning till utskottets 

årsmöte hålls arbetsgruppsmöten och det årliga trafiksäkerhetsseminariet som är öppet för 

externa deltagare. Syftet är därav erfarenhetsutbyte och samverkan i utvecklingsfrågor 

tillsammans med nordiska kollegor. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

Information om 

handlingsplaner 

för internationella 

nätverk 2019, 

0392/19 

- 5 000 4 500 nvfnorden.org 

http://civitas.eu/
https://ecf.com/
http://www.nvfnorden.org/
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4.11  Utbildningsnämnden 

4.11.1 IAEC - International Association of Educating Cities 

Beskrivning: IAEC är en permanent samarbetsstruktur för lokala myndigheter som är 

engagerade i att implementera principerna i ”Charter of Educating Cities”. 

Nytta för staden: Nya samarbetspartners för internationella projekt, nya perspektiv in till 

verksamheten i form av ny forskning och goda exempel. 

Mål med medlemskap: Profilering, finansiering, kunskap, påverkan 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 1994 16 000 15 000 edcities.org/en 

4.11.2 EfVET – European Forum of Technical and Vocational 

Education and Training 

Beskrivning: Efvet är en europeisk yrkesorganisation som skapats av och för 

yrkesutbildningsleverantörer. 

Nytta för staden: Nya samarbetspartners för internationella projekt, nya perspektiv in till 

verksamheten i form av ny forskning och goda exempel. 

Mål med medlemskap: Finansiering, kunskap, påverkan 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2014 6 000 40 000 efvet.org 

4.12  Göteborg Energi AB 

4.12.1 Euroheat & Power 

Beskrivning: Fjärrvärmens röst i EU, som driver påverkansarbete i Bryssel samt koordinerar 

FoU-aktiviteter inom fjärrvärme och fjärrkyla. 

Nytta för staden: Både inhämta och bidra med kunskap om fjärrvärme. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2009 122 800 0 euroheat.org 

4.13  Förvaltnings AB Framtiden (Framtidenkoncernen) 

4.13.1 Eurhonet 

Beskrivning: Europeiskt nätverk av allmännyttor. Bostadsbolaget är medlem. 

Nytta för staden: Erfarenhets- och kunskapsutbyte. 

http://www.edcities.org/
https://www.efvet.org/
https://www.euroheat.org/
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Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2013  79 000 3 382 eurhonet.eu 

4.14  Business Region Göteborg AB 

4.14.1 TCI Network 

Beskrivning: Globalt nätverk för klusterorganisationer. 

Nytta för staden: Ökade kontaktytor med andra globala kluster samt kunskap om hur vi bäst 

driver klusterutveckling för regional tillväxt. 

Mål med medlemskap: Profilering, kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

Verksamhetspla

n BRG/Kluster & 

Innovation 

2019 30 000 0 tci-network.org 

4.14.2 Global Commercial Vehicle Drive to Zero program 

Beskrivning: Globalt nätverk av städer, regioner och näringsliv för omställningen till 

fossilfria tunga transporter. 

Nytta för staden: Ökade kontaktytor med andra städer/regioner och näringsliv som arbetar 

för en omställning till ett fossilfritt transportsystem. 

Mål med medlemskap: Profilering, kunskap 

Styrdokument Medlem 

sedan 

Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

BRG:s 

elektrifieringsuppdrag 

2019 0 Uppgift saknas globaldrivetozero.

org 

4.14.3 EVI Global EV Pilot City Programme 

Beskrivning: Globalt nätverk av städer som arbetar med omställningen till ett elektrifierat 

transportsystem. 

Nytta för staden: Ökade kontaktytor med andra städer som ställer om till ett elektrifierat 

transportsystem. 

Mål med medlemskap: Profilering, kunskap 

Styrdokument Medlem 

sedan 

Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

BRG:s 

elektrifieringsuppdrag 

2020 0 Uppgift saknas iea.org 

https://www.eurhonet.eu/
https://tci-network.org/
https://globaldrivetozero.org/
https://globaldrivetozero.org/
https://www.iea.org/areas-of-work/programmes-and-partnerships/evi-global-ev-pilot-city-programme
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4.15  Göteborg & Co (klusterkoncernen) 

4.15.1 ICCA - International Congress and Convention 

Association 

Beskrivning: Internationell branschförening med utbud av fortbildning, nätverkande, 

databas med internationella möten m.m. 

Nytta för staden: Att marknadsföra och stärka Göteborg som mötesdestination 

internationellt. En plattform för att skapa kontakter, att utbyta kunskaper och tips och få 

användbara nätverk. Samt att visa på Göteborgs hållbarhetsarbete inom besöksnäringen. 

Göteborg har rankats som världens mest hållbara stad och har vunnit pris flera gånger. Detta 

ger oss uppmärksamhet och en möjlighet att påverka hållbarhetsutvecklingen samt inspirera 

andra och visa hur ett möte kan genomföras hållbart. 

Mål med medlemskap: Profilering, kunskap, påverkan 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 1983 32 190 0 iccaworld.org 

4.15.2 EAA - European Arena Association 

Beskrivning: EAA är en medlemsorganisation för inomhusarenor i Europa. Krav ställs på 

bland annat storlek, innehåll mm för att medlemskapet ska beviljas. Syftet är att utbyta 

erfarenheter, dela omvärld.  

Nytta för staden: Erfarenhetsutbyte, benchmarking, intressebevakning, information. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2001 42 010 0 europeanarenas

.com 

4.15.3 ESSMA - European Safety Stadium Management 

Association 

Beskrivning: ESSMA är en branschorganisation för större utomhusarenor. Syftet är att dela 

erfarenheter och kunskap kring drift, underhåll, affärsmodeller mm. 

Nytta för staden: Erfarenhetsutbyte, benchmarking, intressebevakning, information. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2008 10 337 0 essma.eu/en 

https://www.iccaworld.org/
http://www.europeanarenas.com/
http://www.europeanarenas.com/
https://essma.eu/en
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4.15.4 IAAPA- The Global Association for the Attractions 

Industry 

Beskrivning: IAAPA är en internationell nöjesparks och besöksnäringsorganisation som är 

aktiva i över 100 länder med ca 6000 organisationer som är medlemmar. 

Nytta för staden: Utbyta kunskap om metoder och arbetssätt, få nya infallsvinklar i arbetet, 

ökad interkulturell kommunikativ förmåga samt ett bredare kontaktnät. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 1977 0 0 iaapa.org 

4.15.5 TEA - Themed Entertainment Association 

Beskrivning: TEA är en internationell nöjesparks och besöksnäringsorganisation och har ca 

1600 organisationer som är medlemmar. 

Nytta för staden: Utbyta kunskap om metoder och arbetssätt, få nya infallsvinklar i arbetet, 

ökad interkulturell kommunikativ förmåga samt ett bredare kontaktnät. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2016 0 0 teaconnect.org 

4.16  Göteborgs Hamn AB 

4.16.1 The European Freight and Logistics Leaders Forum 

Beskrivning: Internationellt nätverk för chefer inom transport och logistik. 

Nytta för staden: Marknadsföring mot nya och befintliga kunder, ökade volymer samt 

kunskapsgenererande. 

Mål med medlemskap: Påverkan 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2019 20 000 10 000 europeanfreightl

eaders.eu 

4.16.2 The Association of European Vehicle Logistics 

Beskrivning: Arbetsgrupp för aktörer inom bilindustrin med fokus på transporter. 

Nytta för staden: Marknadsföring mot bil och H&H segmentet samt uppdatering på trender 

och marknadssituation inom segmentet Marknadsföring mot bil och H&H segmentet samt 

uppdatering på trender och marknadssituation inom segmentet. 

Mål med medlemskap: Påverkan 

https://iaapa.org/
http://www.teaconnect.org/index.cfm
https://www.europeanfreightleaders.eu/
https://www.europeanfreightleaders.eu/
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Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2017 35 540 15 000 ecgassociation.

eu 

4.16.3 Swedish Chamber of Commerce in Hong Kong 

Beskrivning: Medlemsorganisation för svenska bolag med intressen och affärer i regionen. 

Nytta för staden: Marknadsföring av hamnen mot relevanta aktörer för ökad volym och 

varumärkeskännedom. 

Mål med medlemskap: Profilering 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2014 10 646 0 swedcham.com.

hk 

4.16.4 Swedish Chamber of Commerce in China 

Beskrivning: Medlemsorganisation för svenska bolag med intressen och affärer i regionen. 

Nytta för staden: Marknadsföring av hamnen mot relevanta aktörer för ökad volym och 

varumärkeskännedom. 

Mål med medlemskap: Profilering 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2014 6 540 0 swedcham.cn 

4.16.5 Sweden China Trade Council 

Beskrivning: Medlemsorganisation för svenska bolag med intressen och affärer i regionen.

  

Nytta för staden: Marknadsföring av hamnen mot relevanta aktörer för ökad volym och 

varumärkeskännedom. 

Mål med medlemskap: Profilering 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2014 10 000 0 sctc.se 

4.16.6 International Harbour Masters' Association 

Beskrivning: Internationellt nätverk för hamnkaptener Harbour Master office. 

Nytta för staden: Internationella lagar/riktlinjer/praxis med hänseende på säkerhet för 

fartyg. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

https://ecgassociation.eu/
https://ecgassociation.eu/
http://www.swedcham.com.hk/
http://www.swedcham.com.hk/
http://www.swedcham.cn/
https://sctc.se/
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Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2008 6 639 0 harbourmaster.org 

4.16.7 IAPH - International Association of Ports and Harbors 

Beskrivning: Global medlemsorganisation för hamnbolag. 

Nytta för staden: Marknadsföring av hamnen mot relevanta aktörer för ökad volym och 

varumärkeskännedom. 

Mål med medlemskap: Profilering 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2010 79 879 0 iaphworldports.org 

4.16.8 Hafen Hamburg Marketing 

Beskrivning: Medlemsorganisation för marknadsföring av regionens hamnar. 

Nytta för staden: Marknadsföring av hamnen mot relevanta aktörer för ökad volym och 

varumärkeskännedom. 

Mål med medlemskap: Profilering 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2015 15 385 0 hafen-

hamburg.de/de/

hafen-hamburg-

marketing 

4.16.9 Clean Shipping Index 

Beskrivning: Index för miljödifferentierad hamntaxa. 

Nytta för staden: Säkerställer att rabatterna på hamntaxan ges på korrekta grunder. 

Mål med medlemskap: Påverkan 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2014 1 026 0 cleanshippingin

dex.com 

4.16.10 Sweden-India Business council 

Beskrivning: Medlemsorganisation för svenska bolag med intressen och affärer i regionen. 

Nytta för staden: Marknadsföring av hamnen mot relevanta aktörer för ökad volym och 

varumärkeskännedom. 

Mål med medlemskap: Profilering 

https://harbourmaster.org/
https://www.iaphworldports.org/
https://hafen-hamburg.de/de/hafen-hamburg-marketing
https://hafen-hamburg.de/de/hafen-hamburg-marketing
https://hafen-hamburg.de/de/hafen-hamburg-marketing
https://hafen-hamburg.de/de/hafen-hamburg-marketing
http://www.cleanshippingindex.com/
http://www.cleanshippingindex.com/
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Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2014 9 000 0 sibc.se 

4.16.11 Environmental Ship Index 

Beskrivning: Index för miljödifferentierad hamntaxa. 

Nytta för staden: Säkerställer att rabatterna på hamntaxan ges på korrekta grunder. 

Mål med medlemskap: Påverkan 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2014 0 0 environmentalsh

ipindex.org 

4.16.12 World Ports Climate Action Program 

Beskrivning: Internationellt nätverk av hamnar som samverkar i klimatfrågor. 

Nytta för staden: Plattform för gemensamma projekt för minskad klimatpåverkan från 

hamnar och sjöfart. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2018 0 0 navclimate.pian

c.org/news/worl

d-ports-climate-

action-program 

4.16.13 Intertanko 

Beskrivning: Nätverk av oberoende tankeroperatörer. 

Nytta för staden: Syftar till att hålla Göteborgs Hamn uppdaterad på operativ verksamhet, 

främst säkerhet, av tanker/lagring av energiprodukter. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- - 22 669 0 intertanko.com 

4.16.14 Cruise Europe 

Beskrivning: Nätverk för europeiska kryssningshamnar, Atlantkusten och norrut. 

Nytta för staden: Branschbevakning och remisshantering på internationella regler/lagar 

samt viss marknadsföring. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

http://sibc.se/
https://www.environmentalshipindex.org/Public/Home
https://www.environmentalshipindex.org/Public/Home
https://navclimate.pianc.org/news/world-ports-climate-action-program
https://navclimate.pianc.org/news/world-ports-climate-action-program
https://navclimate.pianc.org/news/world-ports-climate-action-program
https://navclimate.pianc.org/news/world-ports-climate-action-program
https://intertanko.com/
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Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2003 23 544 0 cruiseeurope.com 

4.16.15 Cruise Baltic Partnership 

Beskrivning: Nätverk för kryssningshamnar i Östersjöregionen. 

Nytta för staden: Marknadsföring, kundmöten, kunskap- och erfarenhetsutbyte.  

Mål med medlemskap: Påverkan 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2006 127 186 0. Resor inkl. i 

avgiften 

cruisebaltic.com 

4.16.16 Wista Sweden 

Beskrivning: Nätverk för kvinnor inom shipping. 

Nytta för staden: Nätverkande inom shipping. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2009 2 500 0 wistainternation

al.com/associati

on/wista-

sweden 

4.16.17 PIANC- The World Association for Waterborne 

Transport Infrastructure 

Beskrivning: Internationellt nätverk för marin infrastruktur. 

Nytta för staden: Medlemsavgift ger tillgång till rapporter avseende design av farleder, 

fendrar, erosionsskydd mm. Kunskapsutbyte med andra hamnar. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- - 5 800 0 pianc.org 

4.16.18 SGMF - The Society for Gas as a Marine Fuel 

Beskrivning: Nätverk av aktörer för LNG/LBG som marint bränsle. 

Nytta för staden: Plattform för kunskap och regelverk när vi fört in nya bränslen. Göteborgs 

Hamn har aktivt påverkat den globala utformningen av regelverk. 

Mål med medlemskap: Påverkan 

http://cruiseeurope.com/
https://www.cruisebaltic.com/
https://wistainternational.com/association/wista-sweden/
https://wistainternational.com/association/wista-sweden/
https://wistainternational.com/association/wista-sweden/
https://wistainternational.com/association/wista-sweden/
https://www.pianc.org/
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Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- - 45 212 0 sgmf.info 

4.16.19 ESPO- European Seaport Organisation 

Beskrivning: Påverkans organisation för hamnfrågor i EU. 

Nytta för staden: Kan driva frågor som är av vikt för Göteborgs Hamn och Göteborgsstad i 

förlängningen. 

Mål med medlemskap: Påverkan 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- - 0 0 espo.be 

4.17  Gryaab AB 

4.17.1 International Water Association 

Beskrivning: En global organisation för att främja vatten-management i hela världen. 

Nytta för staden: Gryaab är bättre rustat för dagens och framtidens avloppsreningsbehov. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 1972 13 923 10 000 iwa-network.org 

4.17.2 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft 

Beskrivning: Tysk vatten- och avloppsförening. 

Nytta för staden: Gryaab är bättre rustat för dagens och framtidens avloppsreningsbehov. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 1992 4 553 0 en.dwa.de/en 

4.17.3 ISLE Utilities TAG 

Beskrivning: Nätverk för värdering av innovativ teknologi för avloppsrening. 

Nytta för staden: Gryaab är bättre rustat för dagens och framtidens avloppsreningsbehov. 

Mål med medlemskap: Kunskap 

Styrdokument Medlem sedan Årsavgift (kr) Övr. kostn. (kr) Länk 

- 2017 116 198 15 000 isleutilities.com 

 

https://sgmf.info/
https://www.espo.be/
https://iwa-network.org/
https://en.dwa.de/en/
https://www.isleutilities.com/

