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Program 
Ett program är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att innehålla 
vad som ska uppnås inom ett visst område. Det tar inte ställning till utförande, 
prioriteringar och metoder. Program ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade och beslutas 
av kommunfullmäktige eller av berörd nämnd. 
 
Plan 
En plan är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att innehålla 
konkreta mål och riktlinjer. Den ska vara tidsbegränsad och beslutas av 
kommunfullmäktige eller av berörd nämnd. 
 
Policy 
En policy är ett styrande dokument som ska visa ett övergripande förhållningssätt och 
som ska tjäna som vägledning inom ett område, med angivande av övergripande mål och 
värden som ska eftersträvas. Policys ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade och beslutas 
av kommunfullmäktige. 
 
 
Riktlinje 
En riktlinje är ett styrande dokument som ska säkerställa ett korrekt agerande och god 
kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade 
och beslutas av kommunfullmäktige eller av berörd nämnd. 
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Ämnesområde och bakgrund 
 
Svenska kommuners kontakter med andra länder inleddes efter andra 
världskriget genom att man skaffade sig nordiska vänorter. Efter järnridåns 
fall utvidgades detta till att även omfatta de baltiska länderna och övriga 
europeiska länder. I och med att Sverige blev medlem i EU förändrades 
arbetet och man började arbeta i europeiska nätverk och projekt, med syfte 
att utbyta kunskaper och erfarenheter inom en rad olika områden. Idag har 
många kommuner kontakter även i andra delar av världen.  

Riktlinjer 

Syfte 
Ny kunskap och nya erfarenheter berikar och utvecklar kommunens 
verksamheter.  
 
Syftet med det internationella arbetet är att: 

• vara ett instrument för verksamhetsutveckling och därigenom skapa 
ett mervärde för kommunen, dess invånare och näringsliv; 

• och bidra till en internationell och europeisk utveckling. 

Internationella samarbeten 

Vänortsrelaterat arbete 
Den historiska bakgrunden till Eskilstunas olika vänortssamarbeten ser olika 
ut. Samarbetena har haft olika utgångspunkter och behovet av samarbete har 
förändrats över tid. Den faktiska aktiviteten när det gäller vissa 
vänortssamarbeten har minskat eller upphört. I dessa fall saknas en koppling 
till den politiska ledningen, bland annat då man inte haft någon uttalad 
kontakt med vänortens ledning på många år. Det finns inte heller några 
etablerade kontaktpersoner. 
 
Idag finns många andra möjligheter till internationellt utbyte, där inte ett 
vänortsavtal är utgångspunkten. Flera av kommunens förvaltningar har egna, 
upparbetade kontakter med andra städer och internationella organisationer.  

Eurotowns 
Eurotowns är ett nätverk för medelstora europeiska städer, med en 
befolkning på mellan 50 000 och 250 000 invånare. Nätverket bildades 1991 
och Eskilstuna blev medlem 1997. Fokus ligger på utbildning, social 
inkludering, arbetsmarknad, hållbara transporter och miljö. Inriktningen på 
Eurotowns samarbete är att träffas, se och lära av varandra, istället för att 
skapa och driva EU-projekt. 
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Inriktning på det internationella arbetet 
Eskilstuna kommun har följande, grundläggande inriktning för sitt 
internationella arbete: 

• verka för fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter samt 
för skapandet av ett hållbart samhälle; 

• ha en positiv grundinställning till internationella kontakter och 
internationellt samarbete; 

• vara aktiv och utveckla kommunens internationella arbete; 
• prioritera arbete inom den Europeiska unionen;  
• fokusera på de vänorter där det finns mest nytta och behov av utbyte 

och där det finns en aktiv relation till den politiska ledningen;  
• vara aktiv i det europeiska nätverket Eurotowns; 
• undersöka möjligheten att ansöka om finansiering från EU:s fonder 

och program för utvecklingsarbete; 
• vara aktiv i EU-projekt och SIDA-finansierade projekt  (som part 

eller deltagare på aktiviteter). 

Prioriterade ämnesområden 
Kommunens samtliga verksamheter berörs direkt eller indirekt av 
internationaliseringen. De ämnesområden som prioriteras i 
kommunfullmäktiges beslut om strategisk inriktning ska också vara 
prioriterade och vägledande för det internationella arbetet. 

Ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige representerar kommunen utåt och är huvudansvarig 
för kontakterna med kommunens vänorter.    

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen företräder kommunen i de fall kommunen är medlem i 
Europeiska nätverk som arbetar med kommunövergripande frågor. 

Nämnder  
Det internationella arbetet ska rymmas i nämndernas ordinarie 
verksamhetsplanering. 
 
Kommunens nämnder har i uppdrag att utveckla och stärka den kommunala 
verksamheten, bland annat genom att 

• följa den internationella utvecklingen inom respektive område;  
• arbeta för att de internationella frågorna integreras i verksamheten; 
• och tillvarata möjligheterna till finansiering av utvecklingsprojekt 

genom EU:s fonder och program, eller på annat sätt vara aktiva i 
EU-projekt. 
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