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Bakgrund
Internationalisering är en del av vår vardag och både kommunen, näringslivet och
medborgarna påverkas av den Europeiska unionen (EU) och internationell konkurrens.
Den ökande internationaliseringen skapar möjligheter till bland annat gränsöverskridande samverkan, till extern finansiering för utveckling och till värdefulla kunskapsutbyten.
Svensk lagstiftning påverkas dessutom i hög grad av EU-medlemskapet, ett medlemskap som också ger oss möjligheter att påverka beslut på EU-nivå, som i sin tur på ett
eller annat sätt, inverkar på vardagen i Jönköpings kommun. I genomsnitt påverkas
cirka 60 procent av punkterna på en dagordning från kommunfullmäktige av EU. Internationalisering behöver därför vara en integrerad del i kommunens alla verksamheter.
Den internationella strategin ska vara grunden för det internationella arbetet i kommunen. Eventuella satsningar ska göras där de har störst effekt och att finna extern
finansiering till dessa är en högt prioriterad uppgift. Strategin skapar därmed ett ramverk som ger förutsättningar för utveckling och profilering av kommunen och dess
internationella arbete.

Syfte och mål
Syfte
Syftet med det internationella arbetet är att tillföra kommunens verksamheter nytta och
kompetens samt bidra till utveckling. Detta kan ske genom internationella samarbeten,
nätverk och projekt samt med utgångspunkt i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 och de
globala målen i Agenda 2030.
Det internationella arbetet ska främja och kännetecknas av en miljömässig, ekonomisk
och socialt hållbar utveckling där mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet är
grundläggande principer.

Övergripande mål
Jönköpings kommun ska ha ett väl utvecklat internationellt arbete.

Delmål
Delmålen för det internationella arbetet i Jönköpings kommun är att:








kommunen ska ha kunskap i internationella frågor och om EU samt kompetens
inom extern finansiering,
genom nätverk och projekt av internationell karaktär utveckla långsiktiga
samarbeten som bidrar till verksamhetsutveckling i kommunen,
säkra extern finansiering från till exempel EU för att driva och delta i projekt av
både lokal, regional, nationell och internationell karaktär,
utveckla samarbeten med kommunens vänorter,
bidra till att öka kommuninvånarnas och särskilt ungdomars tolerans och förståelse
för andra kulturer och livsåskådningar än den egna, genom till exempel internationella ungdomsutbyten,
tillgängliggöra mer information på andra språk för att underlätta för människor och
företag i kontakten med kommunen.
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Fokusområden
Omvärldsbevakning och kompetensutveckling
Kommunen ska delta i internationella nätverk, konferenser och projekt för att knyta
kontakter, dela med sig och ta del av goda exempel, inspireras och stimuleras, samt
bevaka kommunens intressen och bedriva påverkansarbete. I detta sammanhang är det
särskilt viktigt att bevaka sådant som beslutas i EU och kan få påverkan på oss, både på
kort och på lång sikt. Kunskapshöjande aktiviteter och insatser arrangeras och genomförs för att öka kompetensen bland medarbetare och förtroendevalda inom olika
områden av internationell karaktär.

Samverkan och strategiska partnerskap
Kommunen ska ingå i strategiska partnerskap och nätverk som gynnar utvecklingen
och skapar nytta för Jönköpings kommun och dess invånare. Med nätverk avses både
internationella nätverk och mellankommunala/regionala/nationella nätverk för internationella syften. Av särskild vikt är att skapa möjligheter för kommunen att delta i
internationella projekt och internationella ungdomsutbyten samt att utveckla samverkan
med kommunens vänorter.

Extern finansiering
Extern finansiering, i synnerhet EU:s fonder och program, ska tas tillvara för att
utveckla och öka kvaliteten i kommunens verksamheter samt bidra till kommunens
utveckling. Kommunen ska verka för en stödstruktur som möjliggör att antalet EUfinansierade projekt och internationella projekt med extern finansiering ökar.
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Former för samarbete
I huvudsak finns det tre nivåer av samarbete mellan Jönköpings kommun och kommuner i andra länder: vänortsavtal, sister-cityavtal samt samarbete inom enskilda sakfrågor.
Vänortsverksamheten omfattar i huvudsak ett utbyte mellan orterna inom kultur, skola,
idrott med flera områden där kommunen och ideella organisationer medverkar.
Sister-cityavtal är avtal i form av avsiktsförklaringar utan bindande kommunala åtaganden. Syftet med avtalen är främst att förmedla kontakter, exempelvis inom näringslivet.
Därtill finns det samarbete med ett stort antal kommuner och organisationer inom
enskilda sakfrågor. Frågornas karaktär avgör samarbetenas omfattning och livslängd.

Avtal och samarbeten
Vänortsavtal finns med Bodö (Norge), Kuopio (Finland), Svendborg (Danmark) samt
Väst-Virumaa län (Estland). Nya vänortsavtal träffas inte.
Kommunstyrelsen ansvarar för de etablerade kontakterna med Tianjin (Kina). Det finns
även ett samarbetsavtal med Gorzów Wielkopolski (Polen) och utbyte har tidigare skett
med Graz (Österrike). Nya samarbetsorter kan tillkomma och kommunstyrelsen har rätt
att teckna sister-cityavtal utan bindande kommunala åtaganden.
Därutöver finns även ett stort antal internationella samarbeten mellan kommunala
verksamheter och organisationer i form av projekt (till exempel skolsamarbeten).
Jönköpings kommun ska även stödja utvecklingen av regionalt samarbete vid frågor av
internationell karaktär. Detta kan inkludera operativ samverkan med Region
Jönköpings län eller grannkommuner avseende EU-projekt av gemensamt intresse.
Samverkan med Jönköping University (JU) är av särskild vikt då de besitter breda
internationella kontaktytor. Jönköpings kommun bör ta tillvara de möjligheter detta kan
innebära för att skapa intressanta samarbeten och erfarenhetsutbyten. Jönköping
University deltar i och anordnar mässor och konferenser och det är angeläget för kommunen att synas och att delta i dessa sammanhang, bland annat som en del i arbetet
med den framtida kompetensförsörjningen.
Det är angeläget att de internationella kontakterna också omfattar näringslivsfrågor.

Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar och fastställer den internationella strategin.

Kommunfullmäktiges presidium
Kommunfullmäktiges presidium företräder kommunen vid officiell representation.
Kommunfullmäktiges presidium svarar även för vänortssamarbetet och tar emot
utländska gäster.
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ansvarar för strategisk ledning av det internationella arbetet och
uppföljning av målen. Kommunstyrelsen företräder kommunen i nära samarbete med
kommunfullmäktiges presidium vid övrig internationell representation. Kommunstyrelsen ansvarar för utvärdering av den internationella strategin.

Nämnder, förvaltningar och bolag
Nämnder, bolag och förvaltningar ansvarar för att styra och följa upp det strategiska
internationella arbetet. Vidare verkar de för att, utifrån den internationella strategin,
hitta verksamhetsspecifika områden som kan utvecklas genom ett internationellt
angreppssätt.
Nämnder, bolag och förvaltningar ansvarar för att avsätta medel för den internationella
verksamheten. I verksamhetsutvecklingen ska även externa finansieringsmöjligheter
beaktas.
Varje förvaltning ansvarar för hanteringen av internationella projekt, vilket innebär den
totala projekthanteringen inklusive förankring, bedömning av ändamålsenlighet,
budget, projektorganisation, genomförande och uppföljning.
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