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Investeringsmedel för miljöprojekt inom det s.k. för-
djupade vänortssamarbetet 
Bakgrund 

Sedan 1990 har Svenska Kommunförbundet haft i uppdrag av BITS att för-
medla biståndsmedel genom s.k. fördjupat vänortssamarbete. Hittills har 
Kommunförbundet förmedlat ca 31 miljoner kronor till vänortsprojekt i 
Estland, Lettland, Litauen, norra Polen och nordvästra Ryssland. Av be-
viljade medel har drygt 22 miljoner gått till projekt i de baltiska länderna, 
ca 7,5 miljoner till Polen och ca 1,5 miljoner kronor till Ryssland. Arbetet i 
Ryssland påbörjades dock först under 1994. 

Fördelningen på typ av projekt har varit tämligen konstant över hela perio-
den. Således används ca 50 procent till demokratiprojekt och ca 25 procent till 
miljörelaterade projekt, medan ca 18 procent går till sociala projekt och 
återstående ca 7 procent till infrastrukturprojekt. 

De BITS-medel, som Kommunförbundet på detta sätt disponerar, avser i 
huvudsak insatser för kunskapsöverföring. För att sådana insatser skall bli 
optimala krävs ofta kompletterande insatser av hjälpmedel, utrustning, 
läromedel etc, något som hittills kunnat finansieras endast i marginell 
omfattning. På ett område, nämligen miljöområdet, har nu öppnats en 
möjlighet att finansiera även vissa investeringar i samband med exempelvis 
utbildningsinsatser. 

Överenskommelse mellan SNV och Svenska Kommunförbundet 

Som närmare framgår av bilaga har avtal träffats mellan Statens 
Naturvårdsverk och Svenska Kommunförbundet som innebär att Kommun-
förbundet fått i uppdrag att fördela av regeringen anslagna 20 miljoner 
kronor inom miljöområdet. 
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Biståndsmedlen skall ges inom ramen för fördjupat vänortssamarbete mellan 
kommuner i Sverige och kommuner (motsvarande) i Estland, Lettland, 
Litauen, norra Polen och nordvästra Ryssland. Medlen skall användas endast 
för utrustning och investeringar, normalt som komplement till samarbete i 
form av kunskapsöverföring. En föreslagen biståndsinsats skall vara doku-
menterad, budgeterad och tidsatt samt åtföljas av en bedömning av miljö-
nyttan i förhållande till Östersjöprogrammet. Ett enskilt projektbeslut får 
uppgå till högst 1 miljon kronor, vilket markerar att medlen är avsedda för 
begränsade investeringsinsatser. 

För att säkerställa att investeringsmedlen ger avsett resultat, avkrävs 
kommunen oftast en tid efter investeringens genomförande en uppföljnings-
rapport, varvid den färdiga anläggningens funktion, reningsgrad etc redo-
visas. Kommunförbundet har också möjlighet att med BITS-medel erbjuda 
finansiering av erforderliga utbildningsinsatser för professionell skötsel och 
underhåll av anläggningen ifråga. 

Ansökan om investeringsmedel 

Ansökan om bidrag till fördjupade vänortsprojekt - avseende såväl kun-
skapsöverföring som investeringsmedel - skall ställas till 
Kommunförbundets nyinrättade enhet för internationellt bistånd under 
adress: 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Enheten för internationellt bistånd 
Sven Rimhagen 
118 82  STOCKHOLM 

Den nya biståndsenheten 

Biståndsenheten träder formellt i funktion den 1 september i år, men har i 
realiteten redan påbörjat sin verksamhet. Medarbetare på enheten är - utöver 
undertecknade - Ann-Britt Alfver, Steinar Langbakk och Karin Rudebeck. Vi 
återkommer efter sommaren med närmare information om den nya enheten 
och dess verksamhet. 
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