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Avslutande av samarbetsöverenskommelse med Nevşehir,
Turkiet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslutar samarbetsöverenskommelsen med Nevşehir,
Turkiet.
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktiges presidium beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 26 september 2011 § 234 att godkänna en
samarbetsöverenskommelse med Nevşehir i Turkiet. Syftet med projektet
var att knyta samman kommuner inom EU och utbyta erfarenheter.
Samarbetet har varit inaktivt under många år och kommunfullmäktiges
presidieberedning (kfp) har under 2021 informerats om samarbetet och även
samrått med kommunstyrelsens presidium kring samarbetet och presidierna
ansåg då att samarbetet ska avslutas.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse 1 februari 2022
Kommunstyrelsens beslut 26 september 2011, § 234
Cooperation protocol between municipalitiy of Nevşehir – Turkey
and municipality of Härryda - Sweden

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 26 september 2011 § 234 att godkänna en
samarbetsöverenskommelse med Nevşehir i Turkiet.
Bakgrunden till projektet var att knyta samman kommuner i EUs
medlemsländer och kommuner i Turkiet. Projektet finansierades av CFCU
(Ministry of Interior and Central Finance and Contracts Unit, Turkiet) och
UNDP (United Nations Development Programme, FNs
utvecklingsprogram). I projektet deltog 10 turkiska kommuner och 13
europeiska kommuner.
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Projektets syfte var att utbyta erfarenheter mellan kommunerna samt att ge
de turkiska kommunerna uppslag på hur den kommunala administrationen
kan fungera.
De förpliktelser som samarbetsöverenskommelsen beskriver är bland annat
att samarbetet har en tidsperiod på 5 år, och att överenskommelsen därefter
löper vidare automatiskt om ingen meddelar något annat. Det finns vidare
skrivet att så kallade partnermöte ska hållas med jämna mellanrum (var 6:e
månad till varje år).
Under 2011 fanns ett aktivt utbyte mellan kommunerna med besök både i
Turkiet och i Sverige. Både politiker och tjänstepersoner deltog och
studiebesök gjordes inom funktionshinder och daglig verksamhet i Turkiet
och i Härryda. En sammanfattning av projektet skrevs några år senare och
därefter har en fortsatt kontakt uteblivit.
Kommunfullmäktiges presidium har enligt sin arbetsordningen som uppgift
att följa demokratifrågor och därför har presidiet historiskt sett hållit i
kontakterna med några av de internationella samarbetena, däribland
Nevşehir i Turkiet. Kommunfullmäktiges presidieberedning (kfp) har under
2021 informerats om samarbetet och även samrått med kommunstyrelsens
presidium kring samarbetet. Presidierna ansåg då att samarbetet ska avslutas
eftersom ingen kontakt skett under lång tid.

Peter Lönn
Kommundirektör

Birgitta Flärdh
Utvecklingschef
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