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Kamianets-Podilskyi, Ukmergé and Mariestad  

 

Projekttid  

2020-2023 

Sammanfattning  

Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Kamianets-Podilskiy i Ukraina, Ukmergé i Litauen och 

Mariestad i Sverige. Kommunerna ska gemensamt diskutera och arbeta med hållbara lösningar för 

städer och samhällen och implementera strategier för att jobba med Agenda 2030. Projektet 

fokuserar särskilt på de globala målen nummer 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt 

nummer 11 Hållbara städer och samhällen. Det handlar exempelvis om transportlösningar, utveckling 

av elkraftsystem och säkerställa medborgares tillgång till hållbara lösningar i vardagen. Projektet 

kommer att involvera kommunernas politiker, tjänstepersoner, företag samt medborgare. 

Finansieringen kommer från ICLD (Internationellt Center för Lokal Demokrati) som en del i deras 

kommunala partnerskap.  

 

Bakgrund 

Projektet är framtaget i en förstudie som pågick under tiden 1 januari 2018 till 31 augusti 2019. 

Under förstudien träffades parterna vid två tillfällen och diskuterade utmaningar kring 

hållbarhetsfrågor, inriktning på kommande projekt och hur parterna kan bidra till ett gemensamt 

resultat. Parterna enades om att syftet med projektet är att skapa hållbara samhällen där 

medborgardialog är grunden för utvecklingen. Projektet ska särskilt fokusera på de globala målen 

nummer 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt nummer 11 Hållbara städer och 

samhällen. Som metod för att ta fram inriktningen gjorde parterna en LFA-analys (Logical Framwork 

Approach).  

Parterna har olika förutsättningar för att investera i ny teknik eller få tillgång till ny teknik inom 

hållbara energisystem. Beroendegraden av andra länder när det gäller exempelvis energiförsörjning 

varierar likväl som erfarenheterna och kunskaperna om att utveckla fysiska platser på ett hållbart 

sätt inom exempelvis turismen. En utmaning i projektet blir att omsätta hållbarhet från teori till 

praktik och konkreta handlingar.  

Styrkor i samarbetet är bland annat  

 Öppenhet i gruppen av delegater kring vilka problem som är möjliga att lösa tillsammans 

 Samsyn i att medborgardialog är viktigt och en nödvändighet för att lyckas med projektet.  

 Engagerade politiker och tjänstepersoner på kommunerna.  

 Lokala beslutsfattare (politiker) deltar aktivt i projektet.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Kamianets-Podilskyi har drygt 100 000 invånare och ligger i västra Ukraina. Befolkningen består till 30 

procent av unga personer. Staden är belägen i en kanjon som bildades för mer än 20 miljoner år 

sedan och är utsett till ett av Ukrainas sju underverk. Turismsektorn är väl utvecklad med en 

infrastruktur med hotell, restauranger, aktiviteter, guider med mera. Det finns cirka 280 besöksmål 

kopplat till historia, arkitektur, natur eller arkeologi och runt 40 festivaler med olika tema äger rum 

årligen. Cirka en miljon besökare kommer till staden varje år. Arbete pågår med att öka andelen 

förnybara energikällor och öka energieffektiviteten. Det sker bland annat genom internationella 

samarbeten för att underlätta tillgången till nya tekniska lösningar och modeller.  

Ukmergé har cirka 22 000 invånare och ligger i mitten av Litauen. Staden arbetar bland annat med 

upprustning av stadskärnan och områden som haft militär närvaro under Sovjetunionens tid. Detta 

kräver sanering, restaurering såväl som utveckling av rekreationsmöjligheter, affärsmöjligheter och 

deltagande från invånare. Ukmergé tar fram en strategisk plan för hållbar utveckling för tiden 2021-

2027. Den innehåller bland annat koncept för förnyelsebar energi och ökat antal hållbara 

transportlösningar i staden.  

Mariestad har cirka 25 000 invånare och ligger vid östra delen av Sveriges största sjö Vänern. 

Kommunen arbetar med konceptet ElectriVillage som genom utveckling av innovativa tekniker och 

metoder både ger resultat när det gäller hållbarhet men även för samhällsutvecklingen i stort. Nya 

affärsmöjligheter växer fram vilket leder till arbetstillfällen, ny kompetens och attraktivitet för 

kommunen. Mariestad har bland annat byggt världens första solcellsdrivna tankstation för vätgas. 

Kommunen ingår även i ett av UNESCOs modellområden för hållbar utveckling, Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle. Syftet med biosfärområden är att hitta lokala lösningar på globala 

utmaningar när det gäller hållbarhet och aktuellt just nu är ett särskilt fokus på Agenda 2030 med de 

globala målen.  

Kamianets-Podilskyi och Ukmergé har samarbetat i cirka 25 år på olika sätt och bland annat i ett 

tidigare ICLD-projekt. För Mariestads del är deltagandet i ett ICLD-projekt en ny erfarenhet. Sedan en 

längre tid tillbaka pågår ett lågintensivt krig i området kring Kamianets-Podilskyi vilket kan påverka 

utvecklingsmöjligheterna i den kommunen.  

 

Syfte  

Syftet med projektet är att skapa hållbara samhällen där medborgardialog är grunden för 

utvecklingen. Projektet ska särskilt fokusera på de globala målen nummer 9 Hållbar industri, 

innovationer och infrastruktur samt nummer 11 Hållbara städer och samhällen. 

 

Mål 

När projektet är slut har parterna tagit fram en strategi som ska leda fram till hållbara kommuner 

utifrån en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. En del av strategin är gemensam för alla 

partnerna och en del är kommunspecifik. Medborgarna har varit med i framtagningen av strategin 

för sin egen kommun.  



 
 
 
 
 
 
 

 
Målgrupper 

Projektets målgrupper är  

 kommunledningarna med politiker och chefer. 

 tjänstemän på kommunerna som jobbar med hållbarhet inom exempelvis energi eller turism.  

 barn och ungdomar i skolan.  

 medborgare som vill vara med och utveckla hållbarharhetsinitiativ.  

Projektet utgår från att medborgardialog och lokal demokrati är grunden för att få genomslag. 

Drivkraft och ökad kunskap kring hållbarhet ökar viljan till att arbeta med omställning. Dialog med 

unga och i skolan är en metod för att påverka den äldre generationen att ta till sig ny teknik och 

lösningar. Frågorna rör både arbetsliv och fritid och på så sätt kan alla, både kvinnor, män, flickor och 

pojkar delta.  

 

Indikatorer 

 Antal medborgare som deltagit i framtagningen av strategin.  

 Ett gemensamt strategidokument där aktiviteter hanteras kommunvis gällande internationellt 

samarbete kring Agenda 2030.  

 En plan per kommun för utveckling av hållbara energisystem samt hållbar turism där samarbeten 

är identifierade.  

 

Aktiviteter 

Projektets aktiviteter är uppdelade i styrgrupp (politiker) och projektgrupp (tjänstemän) och vissa av 

aktiviteterna sker gemensamt. Aktiviteterna innehåller alltid inslag med kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte samt olika studiebesök. Mellan aktiviteterna jobbar projektgruppen med lokala 

aktiviteter, planering och framtagning av material med mera. På grund av pandemin har möten och 

konferenser under 2021 genomförts digitalt. Under 2022 kommer förhoppningsvis konferenser på 

plats i de olika kommunerna kunna genomföras. Just de fysiska besöken hos varandra är en av 

grundbultarna i de kommunala partnerskapen som ICLD finansierar.  

 

Spridning av resultatet  

Kommunikation om projektet och aktiviteterna samt resultat sker löpande på parternas hemsidor. 

Sociala medier används för att sprida kunskap och kortare nyhetspubliceringar. Lokal media bjuds in 

vid varje aktivitet. Medborgarmöten och dialoger blir dokumenterade med foto, ljudupptagningar, 

sammanställning av enkäter med mera. En kommunikationsplan kommer att tas fram i projektet.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Finansiär 

Finansiär är ICLD kommunala partnerskap med Sveriges kommuner och regioner som huvudman. 

ICLDs verksamhet är finansierat av SIDA (Sveriges biståndsmyndighet) och har som övergripande mål 

att främja utvecklingen av hållbar demokrati på lokal och regional nivå. Ett kommunalt partnerskap 

ska leda till ökat medborgarinflytande. Finansiären bidrar med pengar till bland annat resor och 

omkostnader för fysiska möten och erfarenhetsutbyten samt till projektledning från Mariestads 

kommun.  

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
Budget 2020-2023  

SEK 

Aktiviteter (konferenser och fysiska möten)   
Resor  571 600 

Logi 344 000 

Tolk 182 800 

Konsult  288 000 

Mat, lokala transporter 81 300 

Summa  1 467 700 

  

Övergripande   
Revision 69 000 

Kommunikation (info allmänhet, kommunanställda, översättning)  6 600 

Tolk  26 000 

Försäkring, vaccination mm omkostnader resa  21 500 

Utrustning/material 12 000 

Summa  135 100 

  

Arbetsinsatser  
Projektledare Mariestads kommun  498 000 

Koordinator Mariestads kommun  270 000 

Experter  770 000 

Summa  1 538 000 

  

SUMMA totalt  3 140 800 
 

 


