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Vision
Visionen för internationella arbetet är att det för alla ska vara gott att leva, oavsett bakgrund,
kulturtillhörighet eller religion. Internationell kompetens skapar en ökad tolerans och förståelse
människor emellan. Det internationella arbetet skall medverka till att skapa ett hållbart samhälle,
genom att stärka ekologisk-, social- och ekonomisk utveckling.
Mål
Kungälv ska aktivt delta i såväl internationellt, nationellt som regionalt samarbete. Internationellt
samarbete ska betraktas som ett instrument för verksamhetsutveckling och bedömas efter samma
kriterier som gäller för övriga utvecklingsfrågor och utvecklingsprojekt. Ambitionen är att det
internationella samarbetet ska skapa ett mervärde för Kungälvs kommuns invånare
och näringsliv, och därmed bidra till visionen om ett hållbart samhälle, utifrån dimensionerna
ekologisk-, social- och ekonomisk utveckling.
Strategier för det internationella samarbetet
Prioriterade områden för arbetet är ”utveckling av kommunens egen verksamhet, skall bidra till
samhällsutveckling och socioekonomiska kunskapsinvesteringar, verka för tillväxt och
näringslivsutveckling samt omvärldsbevakning”. Politiker och tjänstemän ska aktivt söka kunskap
i omvärlden för kunskapsutbyte och utveckling, som stärker Kungälvs kommun.
Utveckling av kommunens egen verksamhet
Internationellt arbete ska utveckla och stärka den kommunala verksamheten och dess personal till
förmån för medborgarna. Möjligheterna till samarbeten och finansiering av utvecklingsprojekt
som erbjuds genom EU:s fonder och program skall särskilt tillvaratas.
Kommunens samtliga verksamheter och bolag har i uppdrag att bevaka möjligheterna till en
positiv utveckling av den egna verksamheten genom ett aktivt samarbete i EU-utvecklingsprojekt.
Internationellt samarbete ska betraktas som ett instrument för verksamhetsutveckling och bidra
till samhällsutveckling. Insatserna ska bedömas efter samma kriterier som gäller för övriga
utvecklingsfrågor och utvecklingsprojekt.

2

Näringsliv och hållbar tillväxt
Kommunen ska aktivt samarbeta med näringsliv, universitet/högskola och övrig offentlig sektor
för att skapa hållbar tillväxt. Det internationella samarbetet syftar i detta sammanhang till att
skapa kontakter, attrahera investeringar, öka kunskapsspridningen samt öppna dörrar för
näringslivet. Syftet är att skapa förutsättningar för nya etableringar av företag.
Marknadsföringen av kommunen som destination för internationell turism är av väsentlig
betydelse och skapar underlag för utveckling av besöksnäringen och genererar arbetstillfällen.
Vårt varumärke, uttryckt i våra kärnvärden, ”trygghet - närhet – nytänkande”, samt vårt
honnörsord ”Med hjärtat i historien och blicken mot framtiden”, skall prägla vårt internationella arbete.
Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktige, genom demokratiberedningen, ansvarar för fortsatt utveckling av det
internationella samarbetet. Kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra samordningen av det
internationella samarbetet för Kungälvs kommun externt och internt. Varje sektor ansvarar för
återrapporteringen av det internationella samarbetet enligt kommunstyrelsens beslut den 17
december 2008 § 510. I samband med bokslut och tertialrapportering redovisas resultatet av det
internationella utvecklingsarbetet.
Förvaltningen ansvarar för att det internationella perspektivet är en del av kvalitets- och
utvecklingsarbetet. Politiker- och tjänstemannaorganisationen är aktiv och driver kommunens
intressen i organisationer och nätverk utifrån de politiskt prioriterade målen.
Rapportering av de internationella samarbetena skall ske till demokratiberedningen och
kommunstyrelsen.
Vänort och partnerskap
Inriktningen för kunskapsutbyte med kommuner, eller motsvarande, i andra länder skall i första
hand ske utifrån gemensamma utvecklingsprojekt.
Utvecklingsansvaret har kommunfullmäktige genom demokratiberedningen. Kommunens
föreningar och företagare skall bjudas in till utvecklingsarbetet.
Uppföljning
För att få en översikt över internationella kontakter skall projekten inventeras löpande.
Informationen skall sammanställas och presenteras vid tertial- och bokslutsrapportering samt
göras tillgänglig på hemsidan. Revidering/översyn av policyn ska ske vid varje mandatperiod
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