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Lokal och regional styrning 
 

Syfte:  

 Att informera styrelsen om aktiviteter inom lokal och regional styrning sedan EB-147, 2015 

Avser:  
 Handlingsprogrammet, resolution 34 från Durban  

Bakgrund: Föreslagna aktiviteter inom lokal och regional styrning för 2015-2017 syftar till att bygga 
upp en stark, funktionell och global organisatorisk bas för sektorn via samarbete med samtliga parter 
(medlemsförbund och medlemmar, regionala förbund, regionala och delregionala kontor, 
huvudkontor och strategiska allierade) för att skapa en sammanhängande global identitet och 
synlighet, och samtidigt ta upp sektorns utmaningar, påverka relevant policy och skapa tillväxt. 
Genomförandet av arbetsprogrammet som presenterades vid SC-19 beror på tillgängliga resurser i 
och utanför budget, personal, medlemsförbundens aktiva intresse och deltagare samt kommande 
möjligheter och prioriteringar. Utifrån detta kommer programmet att anpassas vid behov.  

Diskussion:  
 

Arbetsplan för lokal och regional styrning 2015–2017 – uppdatering om pågående verksamhet 
 

1. Samordning av lokal och regional styrning – global sektor 

 Global prioriterad undersökning och kartläggning inom lokal och regional styrning (planerat 
utskick: slutet av 3/2016)  

 Global PSI-konferens inom lokal och regional styrning (19/09/2016, Bryssel) 

 Regional A/P konferens i Fukuoka City, Japan, om lokal och regional styrning (10/10/2016)  
 

2. Global policydialog 

 Habitat III förberedelse av PSI:s ståndpunkt om H3, allians med BWI, deltagande i H3:s GAP-
aktiviteter, fastställande av PSI:s delegation, förberedande konferens i Surabaya (Indonesien) 
25–27/07/2016 och Habitat III konferensen i Quito (Ecuador) 17–21/10/2016 pågående – 
beroende på FN Habitats godkännande 

 Parallella evenemang inom lokal och regional styrning på båda platserna på temat 
”Finansiering av lokala offentliga tjänster av god kvalitet” – beskrivning håller på att tas fram – 
i avvaktan på FN Habitats godkännande av aktiviteten 

 UNGP – FN:s forum om affärer och mänskliga rättigheter – ”Statens roll” (fastställande av PSI:s 
synvinkel, identifiering av allierade, framtida aktivt deltagande i 5e forum 11/2016 i Genève) 

 
3. Global social dialog 

 UCLG (United Cities and Local Governments) – uppföljningssamarbete om Habitat III, 
klimatförändringar, LED1, ILO, FN vatten, migration, skatter & handel, etc, upprätthålla 
regelbunden dialog om arbetskraftsfrågor  

o Migration med EPSU:s uppföljning 
o Uppföljning om Habitat III  

                                                           
1 Local Economic Development 



 ICLEI2 – undersöka / initiera dialog  
 

4. Tillväxt och anständigt arbete inom avfallssektorn 

 Kartläggning av sektor och frågor  

 Bygga upp kontakter med kooperativ av informella arbetstagare 

 Undersöka tillgänglig finansiering från ILO eller andra institutioner/givare – för aktiviteter 
rörande kapacitetsbyggande för tillväxt och utarbetande av kampanjstrategi, utvalda 
målkommuner /städer med kopplingar till cirkulär och social ekonomi  

 Inrätta ett nätverk för avfallssektorn inom PSI (första planerade aktiviteten preliminärt 2017) 
 

5. Global LRG-kommunikation 

 LRG kommunikationsplattform inrättad och uppmuntran av medlemskap och interregional 
kommunikation (slutna grupper för PSI:s kommunala nätverk igång 
https://www.facebook.com/groups/1387749988199227 

 Personal till PSI:s webbplats för sidan om lokal och regional styrning  
 

6. Identifierade områden för forskning inom lokal och regional styrning 

 Hållbar finansiering för lokala styrelser (inbegripet frågor rörande skatter och handelspolicy) 

 Innovativa tätortspolicyer för smarta städer (fokus på lokala offentliga tjänster av god kvalitet 
och partnerskap mellan olika offentliga verksamheter, Habitat III) 

 Lokala valutors möjlighet att finansiera lokala styrelser och lokala offentliga tjänster 

 Sociala och miljömässiga goda tillämpningar inom kommunal avfallshantering  

 Innovativ stadsbaserad erfarenhet av medbestämmandedemokrati på lokal nivå och 
kommunala fackföreningars roll i processen. 

 Identifiering av goda tillämpningar inom ansvarsfull lokal offentlig upphandling.  
 

7. Forskningspraktik vid PSI:s högkvarter 
En möjlighet till forskningspraktik inom lokal och regional styrning har lagts upp på PSI:s webbplats 
och spridits bland akademiska institutioner inom PSI:s område:  
http://www.world-psi.org/en/vacancy-internship-local-and-regional-government  

Budgetkonsekvenser: I enlighet med den föreslagna budgeten för 2016 stöds Habitat III-aktiviteter 
delvis av FES. 

Nästa steg:  

 Global sektorskonferens i Bryssel inom lokal och regional styrning (Belgien), 19/09/2016 

 Habitat III Förberedelser Com 3, Surabaya (Indonesien), 25-27/07/2016 

 Diskussion om kommunalanställda, Regional A/P konferens, Fukuoka City (Japan), 10/10/2016 

 Habitat III konferens, Quito (Ecuador), 17–-21/10/2016 

 Femte FN-forum om affärer och mänskliga rättigheter - – ”Statens roll”, Genève (Schweiz), 
11/2016  

STYRELSEN EB-148 REKOMMENDERAS ATT: 
1. NOTERA RAPPORTEN. 

JA / NEJ 
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