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Sida 1

Bakgrund
Vänortssamarbetet är en del av Piteå kommuns internationella arbete som är inriktat på att
stödja demokratiska krafter och en hållbar utveckling. Kommunens internationella kontakter
sker främst i EU- projekt, nätverk, vänortssamarbete, kommunala partnerskap samt skol- och
kulturutbyten. Dessutom sker utbyten och samarbeten av skilda slag mellan föreningar och
andra aktörer i de respektive vänorterna.
Allt sedan 1977 har Piteå haft vänortsförbindelser. Detta år skrevs vänortsavtal med franska
St. Barth i Karibien och isländska Grindavik. Nio år senare, 1986, slöts ett avtal om vänortsförbindelse med ryska Kandalaksha. Det är kommunfullmäktige som beslutar både om att
skriva vänortsavtal med nya vänorter och att avveckla gamla.

Syfte
Att främja freden var den ursprungliga tanken med vänortsförbindelser. Idag är syftet främst att
vidga horisonten genom att dela erfarenheter, utbyta idéer, besöka varandra och diskutera
gemensamma intressen och om möjligt genomföra gemensamma projekt. Det är önskvärt att
utbytet sker mellan kommunorganisationerna, likväl som mellan frivilligorganisationer,
föreningar, individer och institutioner. Samarbete och utbyte ska fortsätta att utvecklas inom
kommunens olika verksamhetsområden samt utvidgas till nya områden som näringsliv.

Vad vill Piteå kommun uppnå med vänortssamarbetet?






öka förståelsen mellan olika kulturer för att förebygga främlingsfientlighet,
ge unga möjligheter till internationella kontakter för att motverka främlingsfientlighet
och underlätta inträdet på en alltmer internationell arbetsmarknad
stimulera till utbyte och utveckling av samarbetet inom kommunens olika verksamhetsområden samt nya områden som näringsliv, energi mm
främja bildande av vänortsföreningar som utvecklar samarbetet mellan Piteå och
respektive vänort
öka intresset för Sverige, vår region och Piteå.

Organisation
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för vänortssamarbetet.
Vänortssamordnaren leder arbetet tillsammans med en vänortskommitté bestående av
kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice
ordförande.

Finansiering
Varje nämnd tar sina egna kostnader för internationella kontakter. Varje nämnd ska även
undersöka om det finns möjligheter till extern finansiering.

Sid 2

Bidrag
I kommunstyrelsens budget finns en budgetpost för vänortssamarbete på 100 000 kronor. Den
skall främst användas till att täcka kostnader för de utgifter som uppstår när kommunen är värd
för vänortsbesök. Bidrag som beviljas till projekt/aktiviteter som genomförs av föreningar ska
tas från denna pott. För att komma i fråga ska en skriftlig ansökan lämnas in och den ska följa
kommunens syfte för vänortssamarbete. Senast en månad efter att aktivitet/projekt avslutats
som beviljats medel ska rapport lämnas till vänortssamordnaren.

Officiella besök
St Barthelemy
Grindavik
Kandalaksha

minst 1gg/mandatperiod
minst 1gg/mandatperiod
minst 2gg/mandatperiod

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.
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