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Inledning
Vi lever i en globaliserad värld som får allt
större betydelse för det svenska samhällets
utveckling. En ökad internationalisering – inte
minst genom medlemskapet i Europeiska
Unionen (EU) – skapar bland annat möjligheter
till extern finansiering för utveckling och till
värdefullt kunskapsutbyte.
Växjö har en lång tradition av att arbeta
internationellt. Kommunen är med i flera
internationella nätverk, deltar kontinuerligt i
EU-projekt och har fått flera internationella
utmärkelser. Växjös positiva erfarenhet av internationellt arbete har ökat förståelsen för nyttan
med att samverka internationellt och gett insikt
i hur ett internationellt förhållningssätt kan
bidra till positiv utveckling.
Med begreppet internationellt arbete menas
att knyta internationella kontakter, delta i internationella nätverk, omvärldsbevaka, exponera
Växjö internationellt samt att söka medel för
och genomföra internationella projekt inom
prioriterade områden.
Den internationella strategin anger syfte och
prioriteringar för Växjö kommuns internationella arbete samt definierar ansvarsfördelning
och uppföljning av det arbetet.

Syfte med internationellt arbete
Vi arbetar internationellt för
• att bidra till att uppnå kommunens  uppsatta mål och inriktningar;
• att bidra till ekologisk, ekonomisk och
socialt hållbar utveckling, lokalt och globalt.
Det internationella arbetet ska i första hand ses
som ett verktyg för kommunens verksamhetsutveckling, utgå från nyttan för medborgarna
samt bidra till att uppnå kommunens mål och
inriktning: Växjö kommun ska vara Europas
Grönaste Stad, där människor, organisationer
och företag växer och tar ansvar.
Strategier för internationellt arbete
Ett internationellt perspektiv är viktigt för
den verksamhetsutveckling som kontinuerligt
behövs för att förbättra, anpassa eller förändra kommunens verksamheter för att möta
omvärldsförändringar och för att nå uppsatta
mål. Viktiga förutsättningar för verksamhetsutveckling skapas genom ett internationellt fokus,
där personella och finansiella resurser avsätts
för att få tillgång till extern projektfinansiering,
omvärldsinformation, kompetens och idéer.
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Nedanstående strategier skapar förutsättningar
för ett lyckat internationellt arbete:

det internationella arbetet genom att anta den
internationella strategin.

Extern finansiering
• Kommunens verksamheter överväger alltid
möjligheten för delfinansiering av sin
verksamhetsutveckling, genom deltagande
i internationellt finansierade projekt.

Nämnder och bolagsstyrelser
Nämnder och styrelser ansvarar för att styra och
följa upp det strategiska internationella arbetet
under målområde Arbete och Företag. Vidare
verkar de för att, utifrån den internationella
strategin, hitta nämnd-/bolagsspecifika verksamhetsområden som kan utvecklas genom ett
internationellt angreppssätt.

Omvärldssamverkan
• Kommunen bevakar intressen, inspireras,
utbyter och skapar kunskap genom ett
aktivt internationellt engagemang;
• Kommunen deltar i internationella konferenser, nätverk och projekt samt sprider våra
goda exempel.
Kompetensutveckling
• Internationellt arbete ses som en tillgång
för verksamhetsnyttig kompetensutveckling. Kommunen genomför kunskapshöjande insatser för att anställda ska kunna
delta i det internationella arbetet.
Kommunens internationella arbete baseras
på ett hållbart synsätt, i vilket vi eftersträvar begränsad miljöpåverkan, utveckling av
näringslivet och drar nytta av befintliga resurser
och kompetens. I vårt internationella arbete
använder vi den internationella erfarenhet och
mångfald som finns i kommunen. Näringslivet,
och dess organisationer, och Linnéuniversitetet ses som viktiga samverkanspartners och
involveras i det internationella arbetet, när så är
möjligt. Vidare stöder kommunen internationella företagsetableringar samt främjar de lokala
företagens internationaliseringsprocesser. De fysiska resorna ska minimeras enligt kommunens
resepolicy och flygresor klimatkompenseras.
Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer ramarna för

Förvaltningar/kommunala bolag
Respektive förvaltning och bolag ser till att det
internationella perspektivet integreras i verksamhetsplaneringen och ordinarie utvecklingsarbete. En kontaktperson som kan representera
förvaltningen/bolaget i ett kommunperspektiv
ska utses på varje förvaltning och bolag.
Varje förvaltning och bolag ansvarar för
nödvändig kompetensutveckling och för att det
internationella arbetet rapporteras i årsrapporter
inom målområde Arbete och Företag.
Rapporteringen ska innehålla:
• Information om pågående och under året
avslutade EU-projekt, andra internationella
projekt samt inlämnade ansökningar;
• Redovisning av övrigt internationellt arbete
som genomförts under året;
• Vilka resultat det internationella arbetet har
gett.
Nätverk/arbetsgrupp internationella frågor
Lokala arbetsgrupper och interna nätverk kommer att bildas för att främja det internationella
samarbetet och verka för att ta tillvara interna
och externa möjligheter.
Uppföljning av strategin
Uppföljning av strategin ska göras av kommunstyrelsen minst en gång per mandatperiod och
vid behov revideras.
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