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Kommunstyrelsen

Reviderade riktlinjer för Eskilstuna kommuns
internationella arbete
Inledning
Eskilstuna präglades tidigt av internationell påverkan. Livländaren Reinhold
Rademacher som med sitt privilegiebrev startade manufakturen i staden har
påverkat utformningen av hur stadens industri ser ut idag. Nycklarna till framgång
var öppenhet för ny kunskap, nya impulser och ny teknik, yrkesfolk från andra
länder, viljan och modet att ompröva och förändra.
Globalisering i världen är idag ett faktum och det allt större ömsesidiga beroendet
mellan olika delar av världen gör att gamla gränser suddas ut.
Samtidigt med den tilltagande globaliseringen har den Europeiska Unionen ökat
betydelse som forum för gemensamma initiativ och beslut i frågor som tidigare
avgjordes på nationell nivå. Det svenska EU-medlemskapet har fått betydande
effekter på den lokala och regionala nivån i Sverige. Idag räknar Sveriges
kommuner och landsting med att minst 60 % av verksamheten i kommuner,
landsting och regioner direkt eller indirekt påverkas av EU.
Svenska kommuners kontakter med andra länder inleddes efter kriget 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 även kontakter i resten av världen och
denna utveckling stöds även av EU som har öppnat för möjligheter, bl.a.
utbildningssidan att ha gemensamma projekt. Eskilstuna kommun är medlem i flera
SIDA-finansierade internationella projekt i samverkan med Sveriges Kommuner
och Landsting och andra partners.
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Syfte
Ny kunskap och nya erfarenheter berikar och utvecklar kommunens verksamheter.
Kommunen ska aktivt arbeta för att tillvarata de möjligheter till internationellt
samarbete, som finns idag, framförallt genom EU-medlemskapet. Ett internationellt
samarbete leder till förbättrade kunskaper om andra samhällssystem och lösningar
på problem. Genom att delta i EU-projekt kan man därutöver utveckla en
angelägen fråga tillsammans med ett europeiskt partnerkap.
Det är också viktigt att kommunen tar ett ansvar för den internationella och
europeiska politiska utvecklingen genom att delta i aktiviteter som syftar till att
påverka utformningen av olika politikområden.
Syftet med det internationella arbetet är således att:
 vara ett instrument för verksamhetsutveckling och därigenom skapa ett
mervärde för kommunen, dess invånare och näringsliv
 bidra till en internationell- och europeisk utveckling.

Inriktning på 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 arbetet inom EU,
 hålla kontakt med samtliga vänorter, men lägga särskild fokus på
kontakterna med Jyväskylä och Erlangen på grund av viktiga utbyten i
bägge städerna kring kultur och fritid och i Jyväskylä dessutom kring
stadsutveckling och det faktur att Eskilstuna kommun har en stor finsk
befolkning och är utsett som Finskt Förvaltningsområde,
 skapa kontakt med städer i andra delar av världen och särskilt från länder
varifrån kommunens största invandrargrupper kommer ifrån,
 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),
 rekrytera och behålla medarbetare,
 uppmuntra förtroendevalda och anställda att utbilda sig i språk.
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Prioriterade områden
Alla kommunens verksamheter berörs direkt eller indirekt av
internationaliseringen.
Följande områden ska dock vara prioriterade





En attraktiv stad
Höjd utbildningsnivå
Ekologisk uthållighet
Fler jobb

Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige representerar kommunen utåt och är huvudansvarig för
kontakterna med kommunens vänorter.
Koordinatorn, ks/kf vänortssekreterare, ska vara kontaktperson för
vänortssamarbetet, stödja och stimulera utbytet, samordna med andra förvaltningar
och bolag samt återkoppla till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska samordna och upprätta riktlinjer för det internationella
arbetet.
Kommunstyrelsen företräder kommunen i de fall kommunen är medlem i
Europeiska nätverk, som arbetar med kommunövergripande frågor.
Kommunstyrelsens internationella samordnare ska samordna, stödja och stimulera
förvaltningars och bolags internationella arbete genom att skapa förutsättningar för
inhämtande av kunskap, erfarenhetsutbyte och deltagande i EU-projekt och SIDAfinansierade projekt etc.
Nämnder och bolag
Det internationella arbetet ska rymmas i nämnder och bolags ordinarie
verksamhetsplanering.
Kommunens nämnder och bolag 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,
 tillvarata möjligheterna till finansiering av utvecklingsprojekt genom EU:s
fonder och program, eller på annat sätt vara aktiva i EU-projekt.
Samtliga nämnder och bolag ska utse en kontaktperson för de internationella
frågorna. Kontaktpersonerna har till uppgift att vara en länk mellan
kommunledningskontoret och övriga förvaltningar och bolag.
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Uppföljning
Samtliga nämnder och bolag ska årligen lämna en redovisning över genomförda
aktiviteter, beviljade och icke-beviljade EU-projekt samt vilka effekter arbetet har
haft på verksamheten.
Resultatet av uppföljningen redovisas i samband med årsredovisningen.

