2015-06-11

Överenskommelse
Vänortssamarbete mellan
Raisio stad i Finland och Sigtuna kommun i Sverige
2015 – 2019
Målsättning
Vänortssamarbetet syftar till ett lärande för hela organisationen på alla nivåer och inom alla sakområden.
Samarbetet ska vara till nytta och glädje genom ömsesidig inspiration, utbyte av erfarenheter samt genom
att ta del av varandras kulturer.

Målgrupper
Förtroendevalda, tjänstemän, näringsliv och vänorternas invånare.

Principiella utgångspunkter
1.

2.
3.
4.

Kontakter kan knytas mellan vänorternas förvaltningar och verksamheter samt mellan föreningar,
organisationer, företag eller andra berörda. Respektive vänort har rollen att visa vägen och förmedla
kontakter.
Nya kontakter kan knytas genom ett inledande övergripande utbyte som senare kan övergå i mer
specifika gemensamma interesseområden.
Det ska finnas möjligheter att samordna planerade aktiviteter kring ett gemensamt tema.
Överenskommelsen gäller i fem år och specificeras årligen för det kommande året.

En officiell delegation om fem personer träffas vartannat år i Raisio stad respektive Sigtuna kommun för att
göra en uppföljning av överenskommelsen och planera för det kommande året. Den besökande
delegationen står för sina resekostnader medan värdkommunen står för kostnaderna på plats under
besöket.

Verksamhetsplan 2015 – 2019
A.

FRAMTIDENS HÅLLBARA STÄDER

Översiktsplanering
Samarbete kring förhållningssätt, planering och agerande för att möta framtidens krav avseende miljö,
trafik, förtätning av bebyggelse, markanvändning, infrastruktur med mera. Planera och arbeta för färre och
miljövänligare transporter.

Näringslivsutveckling
Samarbete kring dagens och framtidens näringslivsfrågor. Planera och arbeta för en hållbar
näringslivsutveckling. Öka förståelsen för kommun- eller stadsförvaltningens samt näringslivets respektive
roller och ansvar. Skapa goda förutsättningar för företagande. Utveckla dialogen mellan skola och näringsliv
för att möta den efterfrågan av kompetens och utbildad arbetskraft som företagen behöver. Fördjupa
samarbetet mellan vänorterna kring utvecklingen av logistik- och transportnäringen. Söka synergieffekter
mellan kombiterminal- och hamnutveckling. Utbyta erfarenheter kring vänorternas arbete för att stimulera
utvecklingen av ett mer diversifierat näringsliv.
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B.

INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH EU

Samarbete i form av gemensamma internationella projekt, till exempel EU-projekt. Det finns mycket att
vinna på internationellt samarbete i termer av verksamhets- och kompetensutveckling samt extern
finansiering från till exempel EU:s fonder och program.
EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning – Europa 2020 – ska leda till en smart, hållbar och inkluderande
tillväxt. Samklangen med Raisio stads och Sigtuna kommuns prioriterade områden är stor. Målen i Europa
2020 har format EU:s nuvarande programperiod. Projekten som ska genomföras under perioden 2014-2020
ska möta Europas utmaningar inom en rad områden som är angelägna även på den lokala nivån i respektive
vänort, till exempel utbildning, sysselsättning, social delaktighet och minskat utanförskap samt klimat och
energi.

C.

MILJÖ OCH KLIMAT

Samarbete för att främja en hållbar utveckling. Planera och arbeta för att underlätta för vänorternas
invånare, företag och organisationer att minska sin miljöpåverkan. Sträva efter att värna, skydda och
utveckla vår gemensamma miljö.

D.

SKOLA, UTBILDNING OCH ARBETE

Utbyte av erfarenheter och arbetssätt för att hjälpa alla barn och unga att nå de kunskaper och
kompetenser som de har rätt till och behöver för att klara högre studier och arbete. Fortsättning på elevoch lärarutbyten mellan vänorternas skolor. Gäller både samarbeten i form av särskilda projekt samt mer
allmänna erfarenhetsutbyten. Utveckla kontakterna mellan respektive förvaltning som ansvarar för
frågorna.
Samarbete kring arbetsmarknadsåtgärder, till exempel genom projekt och satsningar som leder till arbete
istället för bidrag och genom att erbjuda sommarjobb till unga. Sträva efter att hjälpa unga även efter
avslutad skolgång.

E.

ÄLDREOMSORG

Utbyte av erfarenheter och arbetssätt för att upprätthålla en god kvalitet på äldreomsorgen i termer av
trygghet, omvårdnad, stimulans och livskvalitet. Ett samarbetsområde av intresse är hur vänorterna
organiserat arbetet med social samvaro och aktiviteter för äldre i hälsofrämjande och förebyggande syfte.
Jämförelser av metoder för uppföljning för att mäta kvalitet i äldreomsorgen samt innovationer och
användandet av ny teknik för att förbättra livsvillkoren för äldre är andra viktiga områden.

F.

SPORT OCH FRITID

Samarbete mellan vänorternas idrottsföreningar för ungdomar, till exempel inom simning, fotboll,
handboll, tennis och ishockey. Utveckla föreningarnas möjligheter till utbyte genom gemensamma
arrangemang såsom läger, tävlingar, cuper med mera. Utveckla kontakterna mellan respektive förvaltning
som ansvarar för frågorna.

G.

ALLAS LIKA VÄRDE

Samarbete för att ta tillvara de olikheter och den mångfald som finns i samhället. Planera och arbeta för att
alla människor ska komma till sin rätt och bemötas med respekt oavsett kön, ålder, etnicitet, religion,
funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Skapa möjligheter för till exempel nyanlända att komma in i
samhället, arbetslivet och den sociala gemenskapen.
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H.

ÖVRIGT UTBYTE
•
•
•
•

Fortsättning på samarbetet mellan vänorternas bibliotek.
Samarbete mellan vänorternas museer.
Samarbete mellan ungdomsorkestrar, dansgrupper samt eventuella andra kulturgrupper.
Samarbete mellan personalklubbar.

Raisio stad, den 11 juni 2015

Sigtuna kommun, den 11 juni 2015

Ari Korhonen, Stadsdirektör

Gun Eriksson, Kommunfullmäktiges ordf

