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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-04-02 

Dnr 2011/112 

Uppdrag i samband med beviljat medborgarförslag om vänorter 
inom EU och gränsöverskridande EV-projekt 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-31, § 97, att uppdra till kommunstyrelsen 
att undersöka om vänortskontakter på kommunal nivå, som ett första led i att etab
lera vänorter i EU och utanför Norden, kan skapas med någon ort inom ramen för 
VKL:s kontakter med regionen Champagne-Ardenne i nordöstra Frankrike och uti
från Sala kommuns internationella strategi. Fullmäktige beslutade även att mellan
folkligt utbyte i EU liksom skolors elevutbyte inom ramen för undervisningens syfte 
och ändamål ska uppmuntras, och om intresse finns särskilt med regionen Cham
pagne-Ardenne i nordöstra Frankrike. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/77/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S} yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/77/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/77 /l. 
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YTIRANDE 

Vänorter inom EU och gränsöverskridande EU-projekt 
Kommunfullmäktige har den 31 oktober 20 Il beslutat 
att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka om vänortskontakter på kommunal 
nivå, som ett första led i att etablera vänorter i ED och utanför Norden, kan skapas 
med någon ort inom ramen för VKL:s kontakter med regionen Champagne
Ardenne i nordöstra Frankrike och utifrån Sala kommuns internationella strategi. 

att initiativ till mellanfolkligt utbyte i ED, liksom skolors elevutbyte inom ramen 
för undervisningens syfte och ändamål generellt uppmuntras, och om intresse 
finns särskilt med regionen Champagne-Ardenne i nordöstra Frankrike. 

Kommunstyrelsens förvaltning lämnade i sin skrivelse om 
medborgarförslaget, som var grunden till Kommunfullmäktiges beslut, 
följande beskrivning. 

Sala kommun har sedan många år tillbaka ett europeiskt vänortsutbyte med de 
nordiska länderna samt med Estland. Dessutom har kommunen vänorten Pao i 
Afrika. Sala kommun bedriver ett aktivt samarbete med vänorterna och nyligen 
besökte såväl kommunstyrelsens ordförande som kommunchefen Vändra i 
Estland. 
När det gäller gränsöverskridande ED-projekt så deltar kommunen tidvis i sådana 
projekt. Men, eftersom projekt bara består under en begränsad tid så kan det både 
förekomma flera projekt samtidigt eller perioder när inget projekt pågår. I många 
sammanhang krävs just ett gränsöverskridande samarbete mellan olika länder för 
att EV ska bevilja medel till projekt. Sala kommuns nämnder och förvaltningar 
bevakar kontinuerligt möjligheten till ED-finansierade projekt inom sina 
respektive verksamhetsområden. 

Sala kommuns internationella strategi som antogs 2007, beskriver hur Sala 
kommuns organisation av internationellt arbete ska vara. Kommunstyrelsen 
ansvarar för kommunens internationella arbete och tecknar vänortsavtal och andra 
samarbetsavtal. När det gäller större projekt är det alltid kommunalrådet som 
tecknar avtalen i egenskap av firmatecknare. 

Det internationella arbetet pågår dock och skall pågå inom alla nämnder och 
förvaltningar. Det är inte ett specifikt område, utan skall integreras i all 
verksamhet. Därmed är det viktigt med god samordning, så att kunskap kan 
förmedlas inom organisationen. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att 
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strategin för internationellt arbete förmedlas och även i övrigt att systematisera 
kontakter och kunskap för att underlätta kunskapsspridning i hela organisationen. 
När det gäller finansiering av internationellt arbete skall det rymmas inom 
befintliga ramar. 

Sala kommun stod som värd för det nordiska vänortsmötet i Sala under sommaren 
2011, där undertecknad var utsedd till projektansvarig tillsammans med 
föreningen norden i Sala. Kommunens övriga internationella kontakter från 
kommunstyrelsens förvaltning har varit genom kommunchefen och 
kommunstyrelsens ordförande. 
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