LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vänortskommittén

2017-11-30

Plats och tid

Stadshuset, ordföranderummet, kl. 13:15-15:00

Beslutande

Daniel Smirat (S), vice ordförande
Nihad Zara (M)

Frånvarande ledamot

Maritha Meethz (S), ordförande

Övriga deltagande

Elisabeth Qvarnström, sekreterare
Nataliia Hammarberg, kvalitet & samhällsutveckling
Jan Unga, kvalitet & samhällsutveckling § 90-91
Katarina van Deventer, BUF § 89
Sven-Erik Molin, BUF § 89

Paragrafer

87- 99

Sekreterare

Elisabeth Qvarnström
Ordförande

Daniel Smirat (S)
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§ 87 Öppnande
Vice ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar deltagarna välkomna.
§ 88 Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
§ 89 Santa Lucia
Resa och hotell är bokad för Daniel Smirat från kommittén samt Sven-Erik
Molin och Katarina van Deventer, representanter från barn- och
utbildningsförvaltningen.
Avresan sker 9 december och hemresan 15 december. Program för resan har
skickats till de som ska med på resan.
Målsättning med resan är att ta med sig en konkret plan för fortsatt samarbete
samt se över möjligheter för utbyte mellan skolor i Luleå och spansk skola i
Santa Lucia.
Kommittén ska se över om det finns någon lämplig representationsgåva i det
egna förrådet, annars köpa in.
§ 90 Information om Barents meeting
Jan Unga informerar om Barents meeting som ägde rum 13-14 november 2017.
Barents road arrangerade konferensen. Det är en förening som startades 1997
med totalt 26 kommuner som medlemmar.
På Barents meeting diskuterades föreningens roll och planer för
ungdomskonvent efter sträckan som Barents road representerar. Det finns
medel att söka för sådan ändamål från Barents regional youth council.
Föreningens kansli finns i dag i Haparanda, men Haparanda kommun ska inte
vara med i fortsättningen. Diskussioner pågår och i dag är förslaget att
kansliet ska ligga i Luleå i framtiden.
Kemis näringslivschef var med på mötet. Barents road nyttjas i
vänortssamarbetet med Kemi.
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Konkreta mål med utvecklingen av Barents road och samverkan med Luleå
kommun och övriga kommuner är under framtagande för att gynna
samarbetet mellan länderna och kommunerna som deltar.
§ 91 Möjlig samverkan i vänortsarbetet
16 april kommer en delegation med Niklas Nordström m.fl. från Luleå besöka
finska ambassaden i Stockholm. Luleå kommun ska lyfta samverkan med
Kemi som är vår vänort och diskutera subregionen Bottenviksbågen.
Visit Luleå har lyft att det finns ett behov av att träffa motsvarande
organisation i Kemi. Jan Unga ska se över möjligheten för officiellt
vänortsbesök till Kemi i februari.
Jan Unga tar slutligen med sig frågan om Föreningen Norden och möjlighet
att nyttja dem i vänortssamarbetet.
§ 92 Information om svensk volontärtjänst
Nataliia informerar om att en volontär till Nouvéant, Frankrike, har sökts med
sista anmälningsdag 15 december. Erasmus + finansierar fyra månaders
vistelse.
§ 93 Information om ANEA- samarbetet
Nataliia informerar om att vänortsföreningen ANEA arbetar med ansökan
som mottagarorganisation, hon hjälper till med det.
ANEA planerar resa till Nouvéant den 9-15 juli 2018 och söker fyra Luleåbor
som vill åka på utbyte och bo i familjer i Nouvéant. Kommunen har inte hjälpt
till med marknadsföring eftersom resan kostar för deltagare. Kommittén ska
se över möjligheten att någon från kommunen eller vänortskommittén följer
med på resan.
§ 94 Ekonomi
48 % av budget har förbrukats och kommittén har kvar 108 000 kr från årets
budget.
§ 95 Ansökan om bidrag från Föreningen Norden, ärendenr 2017/1334
Föreningen Norden har ansökt om 6 000:- i bidrag för att finansiera praktiska
arrangemang kring besök av stråkkvartett från vänorten Kemi.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Kommunledningsförvaltningen

3 (4)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vänortskommittén

2017-11-30

Kvalitet & samhällsutveckling har föreslagit kommittén besluta att anslå
6 000:- till Föreningen Norden för besök av stråkkvartett från Kemi.
Beslut
Vänortskommittén beslutar att anslå 6 000:- till Föreningen Norden för besök
av stråkkvartett från Kemi.
Beslutsunderlag
• Kvalitet & samhällsutvecklings beslutsförslag, KLF Hid: 2017.9076
• Ansökan, KLF Hid: 2017.9075
§ 96 Ansökan om bidrag från skolklass, ärendenr KLF 2017/1329
Klass 8 C från Kråkbergsskolan har ansökt om 200 000:- i bidrag för skolresa
till Santa Lucia.
Kvalitet & samhällsutveckling har föreslagit vänortskommittén besluta att inte
anslå bidrag för skolresa då kommittén inte ger bidrag för en skolresa.
Nataliia har sett över andra möjligheter för att kunna ge tips till den
ansökande klassen. Erasmus + har möjlighet att finansiera vissa utbyten.
Klassföräldern som står på ansökan har fått information om detta.
Vid besöket i Santa Lucia ska även delegationen från Luleå kommun ta upp
möjligheter till utbyte mellan skolklasser i Luleå och Santa Lucia.
Beslut
Vänortskommittén beslutar att avslå ansökan från skolklassen.
Beslutsunderlag
• Kvalitet & samhällsutvecklings beslutsförslag, KLF Hid: 2017.9074
• Ansökan, KLF Hid: 2017.7119
§ 97 Tack-brev till avgående konsul
Svensk konsul i Santa Maria går i pension. Maritha skriver brev från
vänortskommittén.
§ 98 Nästa möte
Vänortskommittén har inte lagt sammanträdesordning för 2018. Presidiet tar
fram ett förslag.
§ 99 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.
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