
 Dnr 2014/226/008 

 Id 51493 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen av kommunfullmäktige  

2016-06-27 § 172 

  

 

 

 
Strategi för Vimmerby 

kommuns internationella 
kontakter 



Strategi för Vimmerby kommuns internationella kontakter 

Kommunstyrelseförvaltningen 

2 

  

Strategi för Vimmerby kommuns internationella kontakter 

Bakgrund 

Vimmerby kommun har sedan andra världskriget en etablerad kontakt med Kauhava i 

Finland. Tillsammans med Skaerbaek i Danmark bildades en vänortskedja som sedan 

utökades med Rygge i Norge 1988 och Thorlakshöfn på Island 2000. Då Skaerbaek inte 

längre är en egen kommun har Vimmerby ingen formell vänort i Danmark, men 

kontakterna fortsätter via Föreningen Norden. 

Utöver de nordiska vänorterna har Vimmerby kommun sedan 1994 en etablerad vänort i 

Litauen som heter Joniskis. Ett flertal olika projekt har genomförts. 

Under 2006 inleddes kontakter med Mukono i Uganda med barnkonventionen och barns 

och ungas rättigheter som grundpelare. Ett partnerskapsavtal ingicks 2007 och fram till 

2013 har tre projekt genomförts med stöd av ICLD (Internationellt Centrum för Lokal 

Demokrati). Därutöver har kommunen en rad kontakter och utbyten med andra städer 

inom framförallt skolans områden. 

 

Varför engagera sig internationellt? 

Omvärlden påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och globala blir allt 

tydligare. Den svenska staten stödjer och uppmuntrar lokalt engagemang i 

internationellt arbete. Internationellt arbete bidrar till förståelse och solidaritet och 

förebygger främlingsfientlighet. För att stärka solidariteten mellan människor, motverka 

rasism och främja en demokratisk utveckling är det viktigt att framförallt barn och 

ungdomar tidigt får kontakt med andra länder och kulturer. 

Vimmerby kommun vill utveckla den kommunala verksamheten genom att ta hem 

kompetens via samarbete med andra länder. Samarbetet ska ske utifrån verksamhetens 

behov av utveckling och är en del av kommunens strategiska arbete. 

Vimmerby är en internationell besöksort och därför ska Vimmerby kommun som en 

naturlig del i det dagliga arbetet på alla förvaltningar eftersträva inslag av internationella 

kontakter. Att personalen kan delta i utbyten med andra länder gör Vimmerby till en 

attraktiv arbetsgivare. 

Kommunens internationella kontakter sker främst genom skol- och ungdomsutbyten, 

kommunala partnerskapsprojekt och vänortssamarbete. I varje form av internationell 

kontakt skall det undersökas om kommunen kan få extern finansiering, t ex via EU, 

Nordiska Ministerrådet, ICLD eller Svenska Institutet.  

Etablering av nya vänorter beslutas av kommunfullmäktige. Inriktningen är att hellre 

sluta partnerskapsavtal med visst tema eller tidsperiod än att anta nya vänorter. 
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Vad vill vi uppnå? 

Vimmerby kommun ska genom de internationella kontakterna  

- ta ett internationellt medansvar för en demokratisk utveckling i världen 

- öka förståelsen mellan olika kulturer för att på så sätt förebygga främlingsfientlighet 

- bidra till att värna om den globala miljön 

- ge våra barn och ungdomar möjlighet till internationella kontakter för att motverka 

främlingsfientlighet och underlätta inträdet på en alltmer internationell arbetsmarknad 

-ge våra barn och ungdomar möjlighet att praktiskt träna språkkunskaper utomlands 

- genom kunskapsöverföring bidra till att stärka demokratin där det så finns behov 

- som kompetensutveckling ge den kommunala personalen möjlighet att se med andra 

ögon på vår egen verksamhet. 

- öka intresset för Sverige, vår region och Vimmerby.  

 

Vänortssamarbete 

De nordiska kontakterna sköts framför allt genom Föreningen Norden med Kauhava i 

Finland, Rygge i Norge, Skaerbaek i Danmark och Thorlakshöfn på Island.  

Vimmerby kommun deltar i Nordenmöten vartannat år.  

För samarbetet med Joniskis kommun i Litauen tar kommunen ett särskilt ansvar. 

Vänortsarbetet bör utvecklas till ett aktivt erfarenhetsutbyte inom olika kommunala 

verksamhetsområden.  

 

Kommunala partnerskap  

Vimmerby kommun fortsätter samarbetet med Mukono, Uganda i särskilda projekt med 

barnkonventionen som grund. Samarbetet finansieras med statliga biståndsmedel, eller 

med andra externa medel. 

Olika ansökningar angående kommunala partnerskap beslutas på styrelse/nämndnivå. 

Det är också styrelse/nämnd som utser styrgrupper. 

Samråd bör tas i internationella nätverket innan en nämnd satsar på ett nytt partnerskap. 

Vi skall sträva efter att samverka med andra kommuner som har aktiva partnerskap 

inom samma område. 
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Skol- och kulturutbyte 

Skolor/skolklasser samarbetar med skolor/skolklasser i andra länder inom eller utanför 

vänorterna och partnerskapen. 

Beslut om deltagande sker inom skolan inom egen budget och behöver ej tas upp för 

politiskt beslut förutom om det krävs av ekonomiska skäl.  

 

Organisation 

Kommunstyrelsen ansvarar för ledning och samordning av det internationella arbetet i 

kommunen. För att samordna och genomföra arbetet behövs det tjänstemän. 

Deltagande sker i första hand genom förtroendevalda från kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen tillsammans med berörd tjänsteman. Kommunfullmäktiges 

ordförande eller kommunstyrelsens ordförande är den som bör representera kommunen i 

internationella sammanhang. Detta gäller framförallt vänortsbesök.  

Vid genomförande av projekt av olika slag deltar förtroendevalda och tjänstemän som är 

berörda och det är en framgångsfaktor att ha med deltagare från olika nivåer inom 

kommunen.  

Varje nämnd beslutar om sina projekt och tar sina kostnader för internationella 

kontakter. Vi skall sträva efter att samverka mellan olika nämnder. 

 

Internationellt nätverk 

För att få en bra samordning ska det finnas ett internationellt nätverk inom kommunen 

med representanter från de olika förvaltningarna och fullmäktige. Nätverket leds av 

internationell samordnare inom kommunstyrelseförvaltningen. Nätverket träffas ca två 

gånger per år. Information om olika projekt och utbyten ska också läggas ut på 

kommunens hemsida. 

Internationell samordnare deltar också i regionens nätverk för internationella frågor. 

 

Revidering 

Vimmerby kommuns internationella strategi revideras en gång per mandatperiod. 

Redovisning av pågående internationellt arbete sker i samband med nämndernas 

återredovisning till kommunfullmäktige. 

 


