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Bakgrund 
Sveriges kommuner blir alltmer beroende av sin omvärld genom den globaliseringsprocess som 
nu sker och därför är det viktigt för Piteås utveckling att vi finns på den arenan. Piteå kommuns 
internationella arbete är inriktat på att utveckla kommunens olika ansvarsområden samt att 
stödja demokratiska krafter och en hållbar utveckling i vår omvärld. Kommunens 
internationella arbete sker främst i EU- projekt, nätverk, vänortssamarbete, kommunala 
partnerskap samt skol- och kulturutbyten. Med ett internationellt förhållningssätt och ett 
effektivt nyttjande av externa utvecklingsmedel förbättras möjligheterna att stärka Piteå som en 
attraktiv plats att besöka, bo, arbeta, studera och driva verksamhet i. 

Syfte och målsättningar 
Syftet med Piteå kommuns internationella arbete är att utveckla Piteå som kommun genom att 
dela erfarenheter, utbyta idéer, diskutera gemensamma intressen och om möjligt aktivt delta i 
internationella projekt. Det är önskvärt att utbytet sker mellan kommunorganisationerna, likväl 
som mellan frivilligorganisationer, näringsliv, föreningar, individer och institutioner. Syftet är 
också att förvaltningar och kommunala bolag ska bli bättre på̊ internationellt samarbete och på̊ 
att söka extern finansiering av detta. Utgångspunkten för internationellt arbete är att det tillför 
kommunens verksamheter nytta, bidrar till utveckling och skapar mervärden för invånare och 
näringsliv, samt bidrar till en mera hållbar värld. 
 
Målsättningar för det internationella arbetet:  

• Stimulera till utveckling av kommunens olika verksamhetsområden  
• Öka intresset för Piteå, vår region och Sverige. 
• Stödja Piteå kommuns näringsliv. 
• Öka förståelsen mellan olika kulturer. 
• Ge unga möjligheter till internationella kontakter för att underlätta inträdet på en alltmer 

internationell arbetsmarknad. 
• Bidra till kunskapsutveckling hos kommunens anställda och kommunens elever. 

Organisation 
Kommunstyrelsen har det övergripande strategiska ansvaret för det internationella arbetet. Den 
internationella samordnaren leder det operativa arbetet tillsammans med en kommitté bestående 
av kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförande samt kommunchef.  

Finansiering 
Varje nämnd tar sina egna kostnader för internationella kontakter. Varje nämnd ska även aktivt 
arbeta med att hitta möjligheter till extern finansiering.  

I kommunstyrelsens budget finns en budgetpost för övergripande internationellt arbete. 
Budgeten sträcker sig över en mandatperiod. 
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Bidrag till föreningar 
Del av budgeterade medel kan avsättas för bidrag till Piteås vänortsföreningar samt föreningar 
som har som syfte att fördjupa samverkan med orter som Piteå kommun samverkar med.  

Grundbidrag är maximalt 10 000 kronor per samverkansort och år. Om det finns flera 
föreningar för samma samverkansort delas grundbidraget lika mellan dessa. 

Förutom grundbidraget kan föreningar ansöka om ett bidrag för samverkansortsrelaterade 
aktiviteter som inte finansieras på annat sätt. Detta bidrag är maximalt 10 000 kronor per 
samverkansort och år. 

En skriftlig ansökan, som följer kommunens syfte och målsättning med internationellt arbete, 
ska lämnas in för att ta del av bidrag. Senast en månad efter att aktivitet/projekt som beviljats 
medel avslutats ska rapport lämnas till den internationella samordnaren. 

För samtliga bidrag är en förutsättning för utbetalning att föreningens verksamhetsberättelse för 
närmast avslutade verksamhetsår lämnats till kommunens internationella samordnare.  

Ansökningar om bidrag inom befintlig budget beslutas av internationella samordnaren efter 
samråd med internationella kommittén. 

Besök till vänorter 
Målet med vänortssamarbetet är att skapa ett långsiktigt samarbete kring områden som gagnar 
båda orterna samt att underlätta mellanmänskliga kontakter. Kontakter med vänorter ska 
företrädes ske via digitala medier. 

Vid eventuella vänortsresor ska dessa motiveras av ett speciellt syfte, exempelvis planering 
eller genomförande av konkreta projekt. Deltagare i resorna ska i första hand vara projektledare 
eller av denne utsedd person samt eventuell annan officiell person. Strävan ska också vara att 
ungdomar stimuleras att delta.  

En överenskommelse tecknas med varje vänort om fördelningen av kostnader vid vänortsbesök 
där principen är att gästande kommun står för resekostnader medan mottagande kommun står 
för kost och logi. Om möjligheter ges så kan med fördel en vänortsresa per vänort och 
mandatperiod genomföras men med prioritet för närliggande vänorter. Om möjligt ska dessa 
resor finansieras av internationella projektmedel, vilket kan medföra flera resor per 
mandatperiod, vilka då finansieras av projektmedel. 
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