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Göteborgs Stad relation till vänorterna 

Vänortsbegreppet tillkom under uppbyggnaden av förbindelser mellan orter och 

kommuner i de nordiska länderna efter andra världskriget och var från början en 

solidaritetsyttring från svensk sida till våra krigsdrabbade grannländer. Det nordiska 

vänortssamarbetet inleddes år 1946. Göteborgs nordiska vänortssamarbete är riktat till 

Århus, Bergen och Åbo.  

Vänorterna möts vartannat år för utbyte mellan städernas politiska representanter. Under 

sammankomsten ges möjlighet till erfarenhetsutbyte samt deltagande vid seminarier om 

aktuella frågor.  

Vänortssamarbetet främjar också samarbeten på olika områden mellan vänorterna. 

Stadens samarbete med vänorterna ligger i linje med stadens vision och strategier för 

internationellt samarbete samt dess riktlinjer för internationellt arbete då det ger 

möjlighet till verksamhetsutveckling genom exempelvis projekt- och nätverksarbete 

samt utbyte av kunskap och erfarenheter.  

Inriktning och ansvar 

Huvudinriktningen i Göteborgs Stads relation till våra vänorter är det politiska 

erfarenhetsutbytet. Deltagande vid politikermötena hanteras av Kommunfullmäktiges 

presidium. 

Vänortsmötena sker vartannat år med roterande värdskap. Göteborgs Stad har ansvar att 

arrangera ett vänortsmöte var åttonde år. Stadsledningskontoret ansvarar för 

vänortsmötet när Göteborgs Stad har värdskapet. 

Göteborgs Stads vision och strategier för internationellt samarbete slår fast att 

Kommunfullmäktige fattar beslut om att etablera nya vänorter.  

Områdesfokuserade samarbeten med vänorterna hanteras av respektive förvaltning och 

bolag. 
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Informationsspridning 

Stadsledningskontoret ansvarar för samordning och spridning av information om 

stadens samlade agerande i fråga om vänorterna  

Förvaltningar och bolag ska informera Stadsledningskontoret om samarbeten och 

erfarenhetsutbyten med vänorter. 

Utvärdering och uppföljning 

En samlad avrapportering och analys av stadens relation till vänorterna skall göras efter 

Göteborgs Stads värdskap av vänortsmötet. 


