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Avsiktsförklaring samarbete nordiska vänorter 2020-2022
Ärendebeskrivning
Vänorterna Alingsås, Skedsmo i Norge och Tårnby i Danmark har sedan många år tillbaka
ett årligt ungdomsutbyte. Ungdomsgrupper besöker tillsammans med vuxna ledare varandra
regelbundet varje år för att arbeta gemensamt med vissa teman och för att lära känna
varandra. Sedan tidigare finns ett samarbetsavtal med de nordiska vänorterna för perioden
2017-2019. Inför 2020 har kultur- och utbildningsnämnden att ta ställning till ett nytt avtal om
”avsiktsförklaring” avseende ett fortsatt samarbete under kommande år.
Förvaltningens yttrande
Syftet med ungdomsutbytet är att stärka de naturliga banden mellan länderna, sprida
kunskap, utveckla kulturellt samarbete och uppmuntra varandra till utbyten och nytänkande.
Samarbetet har ett särskilt fokus på demokratiarbete.
Under jubileumshelgen den 20-22 september, då Alingsås firade sitt 400-års jubileum, ägde
den sjunde nordiska ungdomsträffen rum. Ett 30-tal ungdomar från Skedsmo och Tårnby
besökte Alingsås och deltog tillsammans med svenska ungdomar i ett program. Där de bland
annat fungerade som värdar och funktionärer i en mängd jubileumsaktiviteter runtom i
Alingsås. Samtidigt möttes politiker och tjänstemän från de tre kommunerna och enades om
ett förslag till fortsatt samarbete i ytterligare tre år. I samarbetet betonas även klimatfrågorna
som ett viktigt tema. I det fall alla tre kommuner godkänner det nya avtalet om samarbete blir
det Tårnby som står värd för nästa års nordiska ungdomsträff.
Förslag till ny avsiktsförklaring för ungdomsutbyte för perioden 2020-2022 biläggs
tjänsteskrivelsen.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär kostnader. Under de senaste åren har samarbete kostat omkring 25 000 kr
per år och kommande års kostnader bedöms kunna finansieras inom befintlig ram.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner bifogat förslag till avsiktsförklaring för
ungdomsutbyte mellan Tårnby, Skedsmo och Alingsås för perioden 2020-2022.
Beslutet ska skickas till
Rektor sektor 6, verksamhetschef utbildning

Anneli Schwartz
Förvaltningschef
Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-10-10
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