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Internationellt arbete
Målet är att Lidköpings internationella förbindelser ska vara ett strategiskt
utvecklingsverktyg i arbetet med att förverkliga visionen ”Lidköping - en
välkomnande och hållbar kommun”. Det internationella arbetet ska vara en
naturlig del i det dagliga arbetet och bidra till förbättring av våra verksamheter
genom att uppfylla verksamhetsmål och uppnå politiska prioriteringar.

Utgångspunkter för vårt internationella arbete
Möten och samverkan med andra länder skapar ökad förståelse och förutsättningar
för samförstånd och bidrar därmed till fred och säkerhet. Att förbereda såväl
vuxna, som barn och ungdomar på ett samhälle med kontakter över kultur- och
nationsgränser är något kommunen vinner på och främjar tolerans och förståelse
mellan människor. En internationell dimension i utbildningar på alla nivåer höjer
dess attraktionskraft och ger mervärden för såväl pedagoger som elever och bör
uppmuntras.
Genom ett aktivt internationellt arbete erbjuds möjligheten till extern stimulans,
inspiration och kompetensutveckling för medarbetarna och bidrar till att kommunen
blir en mer attraktiv arbetsgivare.
En tydlig organisation av det internationella arbetet i kommunens verksamhet
möjliggör ett förbättrat utbyte mellan kommunens verksamheter och internationella
projekt ger utrymme att arbeta förvaltningsövergripande med gemensamma
frågeställningar och mot gemensamma mål. Lidköpings kommun ligger i framkant
inom många områden och internationellt arbete ger oss möjlighet att sprida
erfarenheter och kunskap.
Verksamhetsutveckling i projektform via internationella fonder och program
öppnar upp för extern finansiering och internationell kompetens som annars inte
varit möjlig.
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Så här arbetar vi internationellt,
Samarbetsområden, samarbetsorganisationer
och partners
Lidköpings kommuns internationella arbete ska skapa ett mervärde för
medarbetare och invånare, samt bidra till kommunens utveckling genom:





Att använda internationella kontakter och transnationella projekt, för att
stödja och utveckla den egna kommunala verksamheten.
Att bevaka och ta tillvara de möjligheter till samverkan som finns lokalt,
regionalt, nationellt och internationellt.
Att uppmuntra till att utnyttja det ekonomiska stöd som finns i olika
internationella program och fonder.
Att ha ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart perspektiv i
utvecklingsarbetet.

Vid val av internationell samarbetspartner ska faktorer som miljöpåverkan,
säkerhet och demokratiaspekter vägas mot ekonomiska fördelar och
utvecklingsmöjligheter.
Val av samarbetsområden ska grunda sig på kommunens egna behov. Inför
uppstart av nya internationella samarbeten ska en nytto- respektive riskanalys
genomföras och ett tydligt syfte och mål med samarbetet ska finnas samt en
precisering av grunden för val av samarbetspart.
Lidköpings internationella kontakter ska inriktas på att stödja demokratiska
krafter och hållbar utveckling. Vid val av samarbetspartner ska information från
exempelvis Utrikesdepartementet och deras Rapporter om mänskliga rättigheter,
demokrati och rättsstatens principer i världen iakttas, men även programspecifika
rekommendationer. Vid samarbete med parter i icke-demokratiska länder ska
reflektion kring demokratiprocesser vara en del av insatsen och våra värderingar
kring demokrati och mänskliga rättigheter ska vara tydliga.
Ett arbetssätt som utgår från ett konkret behov kräver att man söker partner utifrån
specifika frågeställningar och problem. Dock finns det emellanåt fördelar med att
ha upparbetade relationer då vägen från idé till projekt kan vara kortare. Detta kan
också vara en faktor som påverkar vid val av samarbetspartner, men lättillgängligt
får inte överskugga nyttan. Om spetskompetens finns på nära håll ska det
prioriteras framför långväga och digitala kommunikationsverktyg skall alltid
användas i den mån det går.
För att främja vårt internationella arbete ska kommunen ta vara på möjligheter att
ingå i olika nätverk till exempel via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) eller
aktörer för de olika EU-programmen. Detta för att underlätta kontakter och
erfarenhetsutbyten som rör internationella frågor.
En plattform i Lidköpings internationella arbete är samarbetet i Västra Skaraborg
(V6), vars syfte är att öka den externa finansieringen för kommunernas utveckling,
bidra till ökad kvalitet och service och höjd kompetens inom verksamheterna.
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Arbetsorganisation/ansvar
Kommunstyrelsen ansvarar för den löpande politiska behandlingen och
uppföljningen av det kommunövergripande internationella arbetet.
Kommunstyrelsens verksamheter ansvarar för den kommunövergripande
samordningen av Lidköpings kommuns internationella arbete. Detta innebär bland
annat att:





samordna kommunens arbete med internationella frågor
stimulera och stödja förvaltningarnas engagemang
bevaka olika möjligheter att erhålla ekonomiskt stöd till projekt inom
kommunala verksamhetsområden
samarbeta med andra aktörer i regionen

Nämnder och förvaltningar bör inom ramen för sina verksamheter ha internationella
samarbetsprojekt i syfte att uppnå kommunens strategiska och operativa mål samt
ge positiva mervärden för kommunen och dess invånare.
Alla förvaltningar ska utse en person som representerar förvaltningen i kommunens
internationella grupp.
Den internationella gruppens uppgifter är att:
 vara informations- och kunskapsförmedlare för att stimulera förvaltningar
i det internationella arbetet.
 bidra till att utveckla kommunens internationella arbete.
 tillsammans arbeta för att utveckla förvaltningsövergripande
internationella samarbeten.

Kompetens
Kommunens internationella kompetens bör stärkas/utvecklas genom att politiker
och anställda uppmuntras till engagemang i internationellt samarbete. Enligt en
undersökning från Sveriges Kommuner och Regioner påverkas ca hälften av
ärendena på en kommuns dagordning direkt eller indirekt av EU. Deltagande i EUsammanhang ger politiker och tjänstemän viktig kunskap om hur dess
beslutsfattande kopplas till det nationella och lokala.

Sidan 6 av 7

Finansiering
De aktiviteter som genomförs är delar av ordinarie verksamhet och ansvaret för
hantering av EU- och internationella projekt ska därför integreras med respektive
förvaltnings del i budget och verksamhetsplan.

Uppföljning
För att få en översikt över Lidköpings kommuns internationella arbete ska en
uppföljning i form av en sammanställning göras varje år och anmälas till
kommunstyrelsen.

Relaterade styrdokument










Vision (KF § 146 Strategisk plan och budget 2020-2022)
Miljöplan för Lidköpings kommun (2014, KS § 123)
Avsnitten om Minskad klimatpåverkan och Hållbar resursanvändning.
Program för social hållbarhet (2018, KF § 233)
Upphandlingspolicy (2020, KF § 103)
Policy och riktlinjer personal:
Arbetsmiljöpolicy (2020, KF §8 7)
Jämställdhet och mångfald (2014, KS § 18)
Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner (2015, KF §
215)
Riktlinjer och policy för resor (KLG 2010-08-12)
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