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Inledning
Vi lever i en globaliserad värld med snabb förändringstakt. I vår vardag påverkas vi
både direkt och indirekt av skeenden och politiska beslut utanför våra gränser, inte
minst genom ett alltmer integrerat Europa.
Det finns en rik tradition i Vänersborg av att knyta kontakter med omvärlden, utbyta
kunskap och erfarenheter att bygga vidare på. Redan i mitten av 1800-talet knöt vi band
med södra Afrika genom upptäcktsresande, som sedan följdes av en mindre
emigrantvåg.
Vänersborgs kommun vill bedriva ett aktivt internationellt arbete och ta tillvara på de
utvecklingsmöjligheter som erbjuds genom samarbeten över gränserna. Genom detta
vill kommunen få tillgång till ny kunskap, innovativa lösningar och möjligheter att bevaka och påverka omvärlden i vårt intresse. Internationalisering är därför ett långsiktigt
åtagande och en integrerad del i kommunens samtliga verksamheter. En framgångsrik
internationalisering av kommunens verksamheter förutsätter förvaltningsövergripande
samarbete och politiskt ställningstagande.

Syfte
Det internationella arbetet bedrivs för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv
kommun. Arbetet ska grunda sig på kunskaper om hur Vänersborg som kommun och
geografiskt område påverkas av omvärlden, vilket kräver en aktiv och strategisk omvärldsbevakning.
De internationella aktiviteterna ska:
 utveckla kommunens egna verksamheter och ge en högre kompetensnivå hos
medarbetare och förtroendevalda


ge ett mervärde för kommunens invånare och företag



marknadsföra och profilera Vänersborgs kommun



skapa kontaktytor som öppnar möjligheter till hållbar tillväxt för vårt näringsliv



bidra till att stödja ett ömsesidigt lärande kring demokratiseringsprocesser med
andra länder och motverka antidemokratiska krafter

Prioriterade fokusområden
Det internationella arbetet ska inriktas på aktiviteter som skapar förutsättningar och
stöd för:
 goda levnadsvillkor genom boende, näringsliv, turism, natur och kultur


sysselsättning och hållbar tillväxt



livslångt lärande



resurssnåla kretslopp



ökad jämställdhet och mångfald i samhällslivet



frivilligorganisationernas humanitära arbete
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Genomförande
De internationella aktiviteterna ska ha en direkt koppling till verksamheternas utvecklingsbehov och till syftet som anges i denna policy. Arbetet ska vara målinriktat och
organiserat på ett sådant sätt att det säkerställer effektivt nyttjande av resurser och
uppföljning av aktiviteterna. Omvärldsbevakning och hög kunskap om fonder och program för extern finansiering är viktiga verktyg för att stödja detta.
Internationella samarbetsrelationer ska byggas i en positiv och öppen anda, med långsiktighet som grund. Naturliga samarbetspartners är aktörer från europeiska nätverk och
kommunens vänorter, men kan i lika stor utsträckning vara uppgiftsorienterade partnerskap. Lokalt ska breda samarbeten som involverar olika typer av aktörer från kommunen, till exempel företag, kommunala bolag och föreningar, uppmuntras.
Arbetet kan bedrivas genom flera olika typer av aktiviteter, till exempel med deltagande i transnationella projekt, nätverk inom relevanta områden, konferenser och utbildningar samt studiebesök och utbyten.

Ansvar
Kommunfullmäktige
Fastställer den internationella policyn och delegerar ansvar för det internationella arbetet genom kommunstyrelsens reglemente. Fastställer beslut om vänorter.
Kommunstyrelsen
Fastställer övergripande prioriteringar för det internationella arbetet samt ansvarar för
uppföljning och revidering av policyn. Handlägger vänortsfrågorna och samordnar
verksamheten. Fastställer övriga övergripande internationella styrdokument och fattar
beslut om tilldelning av centralt budgeterade medel för internationalisering. Ansvarar
för uppföljning av nämndernas internationella arbete. Återrapportering sker till
Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör genom delegering styrgrupp för det
internationella arbetet (Kommunstyrelsen 2012-06-05, § 173).
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningens Utvecklingskontor ansvarar genom sin internationella
funktion för det operativa genomförandet av de internationella styrdokumenten. I detta
ingår bland annat att samordna, stötta och stimulera förvaltningarnas internationella
arbete. Deltar i det operativa arbetet vid vänortsaktiviteter.
Nämnder och förvaltningar
Ansvarar för att integrera relevanta internationella aktiviteter i det ordinarie
utvecklingsarbetet. Utser kontaktpersoner inom varje förvaltning med ansvar att stimulera och utveckla det internationella arbetet samt delta i den samordningsgrupp som
drivs av utvecklingskontoret.
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