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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunledningsstaben
Kristina Hylander, 0340-884 26

Varberg i omvärlden - Internationell policy för Varbergs
kommun - nämnder och bolag
Ökad internationalisering och medlemskapet i EU har gjort att Varbergs kommun påverkas i allt
högre utsträckning av omvärlden. Internationella kontakter och samarbeten blir allt viktigare.
Det internationella arbetet skapar mervärde för kommunen och invånarna, bidrar till mångfald och
till att skapa förutsättningar för en fredlig och demokratisk samhällsutveckling, stabilitet och hållbar
tillväxt. Kunskap och förståelse för andra kulturer är betydelsefullt för en god integration.
Kommunens aktiva deltagande i internationella samarbeten och projekt bidrar till att uppfylla
kommunens generella mål att vara en attraktiv kommun att bo, leva, besöka och verka i.
Kommunens internationella arbete är ett verktyg som skall bidra till att uppfylla såväl övergripande
mål som verksamheternas mål. Det internationella perspektivet skall vara en integrerad del i alla
kommunens verksamheter och skall tillföra kompetens och erfarenheter i syfte att stödja
verksamhetsutveckling.
•
•
•
•

I kommunens utvecklingsarbete skall möjligheten till internationellt samarbete och extern
medfinansiering alltid prövas.
Kommunen skall ingå i relevanta internationella nätverk och vara aktiva i sökandet efter
samarbetspartners.
Kommunens vänortssamarbete skall fokusera på nytta och utbyte för såväl profession som
för kommunens föreningsliv och invånare.
Kommunens internationella aktiviteter som kommer barn och unga till del, skall särskilt
prioriteras
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Organisation och ansvar
Kommunfullmäktige antar internationell policy för Varbergs kommun och fattar beslut om nya
vänorter. Kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens presidium fördelar mellan sig
uppgiften att representera kommunen vid internationella besök och arrangemang.
Kommunstyrelsen svarar för strategisk ledning och samordning av det internationella arbetet samt
för årlig uppföljning och sammanställning. Kompetens inom EU-projektekonomi och administration
finns som stöd till förvaltningar och bolag.
Nämnder/förvaltningar/styrelser/bolag ansvarar för att internationellt utvecklingsarbete integreras
i verksamheten och att internationellt samarbete och medfinansiering prövas i arbetet med att
utveckla den egna verksamheten. Nämnder och bolag har eget ekonomiskt ansvar för sitt
internationella arbete.
En kontaktperson utses som ges utrymme och möjlighet att ansvara för att sprida kunskap och
information inom förvaltningen om de internationella möjligheterna och inspirera till att
utvecklingsprojekt söks och genomförs. Kontaktpersonerna skall ges möjlighet till gemensam och
individuell kompetensutveckling inom området. Kompetensutveckling skall också erbjudas övriga
anställda.
I den Internationella arbetsgruppen ingår förvaltningarnas och bolagens kontaktpersoner. Gruppen
samordnas från kommunledningsstaben. Kommunens ledningsgrupp beslutar om den
internationella arbetsgruppens uppdrag och mandat.

