Kommunstyrelsen

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och
antagande av handlingsplan för Västerås stad
Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, §183,
att anta ett ”Internationellt program” för Västerås stad.
Stadsledningskontoret har tagit fram ett reviderat förslag till
”Internationell policy för Västerås stad”, daterat 1 september 2005. Till
förslaget har bifogats följande bilagor.
Bilaga 1:
Bilaga 2
Bilaga 3:
Bilaga 4:
Bilaga 5:
Bilaga 6:

Internationell policy
Sammanfattande bakgrund
Handlingsplan för 2006 och 2007
Matris
Redovisning på pågående och nyligen genomförda
EU-projekt
Västerås stadsvänorter

Stadsledningskontoret har i sitt förslag till internationell policy
formulerat en övergripande inriktning för stadens internationella
arbete.
Den internationella policyn avser allt vårt internationella arbete. Även
om arbetet hittills haft mycket fokus på EU kommer den ökande
globaliseringen innebära en allt större fokusering på länder utanför
Europa. Detta främst inom näringslivsområdet där t.ex. utvecklingen i
Kina, Ryssland, Indien och USA kan komma att påverka stadens
utvecklings- och näringslivsarbete.
Policyn är framtagen i samarbete med berörda förvaltningschefer och
utvecklingsansvariga inom stadsledningskontoret.
I stadens kommande arbete med omvärldsanalyser kommer även det
globala perspektivet att belysas tydligare.
Kontakterna med stadens vänorter har lång tradition. Redovisningen av
stadens vänorter har därför lagts i en särskild bilaga. Detta har inte
gjorts pga av att arbetet med vänorterna är prioriterat i förhållande till
andra internationella kontakter, utan för att det är angeläget att ha
denna information samlad i ett särskilt dokument.

Till ärendet har även bifogats en handlingsplan för 2006 i form av en
matris som visar de olika verksamheternas pågående och planerade
aktiviteter. Särskild fokus kommer att läggas på regional utveckling
och frågor som rör sysselsättning, välfärd och hållbar utveckling, IT
samt utbildning. Dessa prioriteringar kan komma att ändras över tiden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad ”Internationell policy för
Västerås stad”, jämte bilagor.

Monica Ericsson
Stadsdirektör

Birgitta Berg
Internationell samordnare

INTERNATIONELL POLICY FÖR VÄSTERÅS STAD
Inriktning
Västerås stad har sedan många år tillbaka aktivt arbetat med internationella
frågor. Ambitionen är att fortsätta vara aktiva och utveckla stadens
internationella arbete.
Vi skall ta till oss värdefull kunskap och erfarenhet från andra länder i
Europa och från övriga delar av världen.
Västerås stads internationella arbete skall bidra till ökad förståelse,
integration och kontakt mellan människor och olika kulturer.
De internationella kontakterna skall inriktas på att verka för långsiktigt
hållbar utveckling och i förekommande fall stödja demokratiska
krafter.
Det internationella arbetet skall bidra till att utveckla Västerås stads
olika verksamheter och bidra till medarbetarnas kompetenshöjning. Det
skall även inriktas på att stimulera internationaliseringen i externa
verksamheter belägna inom kommunen.
Stadens internationella samarbete och kontakter skall syfta till ett
ömsesidigt utbyte. De skall även sprida kunskap om Sverige och
Västerås så att våra förutsättningar och möjligheter blir kända.
Sammanfattande vision
Västerås stad verkar genom sitt internationella arbete för fred,
demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Vägledande för
kommunen är utvecklingen mot ett hållbart samhälle samt ett utvidgat
lärande och större förståelse genom möten med andra kulturer.
Västerås stad bidrar genom sitt internationella arbete även till en
utveckling av näringslivet i kommunen.
Metod
Stimulera till aktiviteter och höja kompetensen inom stadens
verksamheter genom det internationella arbetet.
Delta i internationella nätverk främst inom EU.
Söka internationella partner i utvecklingsprojekt

Möjligheten att ansöka om medel för internationell verksamhet t.ex.
från EU:s fonder och program skall tillvaratas i all kommunal
verksamhet.
Öka intresset för internationella frågor bland barn och ungdomar
genom att uppmuntra skolor till ökade internationella kontakter.
Bibehålla och utveckla vänortskontakterna och befintliga nätverk
genom fortsatt kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt vid behov
åstadkomma samarbetsprojekt.

Sammanfattande bakgrund
Västerås stad arbetar med de internationella frågorna på tre nivåer –
regional, läns- och lokal nivå.
Tillsammans med övriga medlemmar i Mälardalsrådet skall Västerås
stad utveckla Stockholm - Mälarregionen till ett centrum, ett nav i
Östersjön. För att kunna förverkliga denna vision är det viktigt att alla
oegennyttigt stöder Östersjöländernas omvandling till demokratiska
marknadsekonomier. www.malardalsradet.se
Västerås skall vidare fortsätta att stödja en positiv utveckling av
Stockholm Region Brussels Office och dess hemmaorganisation.
www.stockholmregion.org
I Västmanland samordnas de internationella frågorna i Västmanlands
internationella nätverk (VIN). Nätverket har antagit en strategi och en
handlingsplan som utgår från tillväxtavtalets prioriteringar. Västerås
skall aktivt arbeta för att realisera dessa. www.u.komforb.se
Europa Institutet i Västerås (EIV) bildades 1989 för att bl a erbjuda
näringsliv, förvaltningar, organisationer och individer, saklig och
allsidig information och kontakter om EU. EIV ingår idag i ett nätverk
av informationskontor, s.k. Euro Info Centres (EIC) på uppdrag av EU
kommissionen. www.euroinfo.se
Landstinget Västmanland arbetar för närvarande med en internationell
strategi för sitt arbete. Landstinget har haft långtgående kontakter med
Gloucestershire i England som Västerås stad bl. a. har utnyttjat för
kontakter inom utbildningsområdet.
Västmanlands kommunförbund, länsstyrelsen, landstinget, Västerås
stad och ett flertal av länets övriga kommuner har sedan en längre tid
tillbaka utvecklat ett samarbete med Pärnu län i Estland. Projekt har
bedrivit inom bl a sjukvård, omsorg, utbildning och demokrati.
Länsstyrelsen, Västmanlands kommunförbund och landstinget har
undertecknat ett samarbetsavtal med Nedre Schlesien i Polen.
Västerås stads vänortsförbindelser skall upprätthållas och utvecklas.
Det gäller i första hand de nordiska vänorterna och Kassel, se bilaga 2.
Västerås är vidare även delägare i Stockholm Business Alliance och
skall aktivt engagera sig för att dra nytta av detta.
Västerås är genom sociala nämndernas stab med i European Network
of Social Authorities (ENSA).
Västerås stad har ett nätverk för EU/internationella frågor bestående av
representanter från verksamheterna.
Den internationella samordnaren arbetar på uppdrag av stadsdirektören.
Uppdraget innebär att vara ett stöd till stadens verksamheter,
sammankallande till Västerås stads EU nätverk samt bidra till att
verkställa den internationella policyn tillsammans med respektive
förvaltning och bolag.

Handlingsplan för 2006 och 2007
Inledning
Västerås strategiska plan ligger som grund även för det internationella
arbetet.
Ambitionen är att under 2006 och 2007 flytta fram positionerna när det
gäller EU-frågan och globaliseringens konsekvenser samt öka de
politiska aktiviteterna.
Politiska aktiviteter
Följande politiska aktiviteter skall genomföras.





Yttrande från kommunstyrelsens ledamöter och ersättare över
EU-kommissionens D-Plan
Inhämtande av västeråsarnas synpunkter på EU-kommissionens
D-Plan
Debatt i fullmäktige
Etablera kontakt med svenska EU parlamentariker och
ledamöter i Regionkommittén

Medvetandegöra arenan
För att göra ett bättre arbete behöver vi medvetandegöra arenan genom
följande insatser.







Följa frågorna på nationell nivå med hjälp av Sveriges
kommuner och landsting
Ge återkommande rapporter om arbetet inom Mälardalsrådet
och Västmanlands Internationella Nätverk (VIN)
Ge djupgående presentationer av pågående EU-projekt
Sprida nyhetsbrev
Sprida information på Västerås stads hemsida
Ge kvartalsvisa rapporter till kommunstyrelsen

Inhämta inspiration
För att upprätthålla inspirationen skall följande arrangeras.



Seminarium med bra exempel från andra kommuner och
regioner.
Kontakter med Västeråsare/Västmanlänningar som arbetar i
Bryssel.

Kontinuerlig kompetensutveckling
Även kunskaperna behöver ökas. Detta skall ske genom att i första
hand följande insatser.








Delta i Stockholm Region Brussels Office planerade kurs för
förtroendevalda
Utnyttja möjligheterna till praktikplatser i Bryssel
Anordna studieresor för nämndpolitiker.
Anordna temaresor till Bryssel för vissa personalgrupper utifrån
olika teman t.ex. sysselsättning/integration
Erbjuda kurser i EU-kunskap genom Utvecklingsakademin
Anordna seminarier kring aktuella teman

Verksamheter
Eftersom stadens verksamheter skiljer sig mycket åt har vi valt att
åskådliggöra pågående och planerade aktiviteter i form av en matris.
De viktigaste slutsatserna är följande.






Använda Lissabonstrategin i stadens/länets utvecklingsarbete
Lobba för en förbättring av reglerna om offentlig upphandling
Delta i arbetet med Mälardalsrådets uppföljning av OECD
rapporten
Utveckla näringslivskontakter med USA, Kina och Indien
Särskild fokus kommer att läggas på regional utveckling och
frågor som rör sysselsättning, välfärd och hållbar utveckling, IT
och utbildning.

