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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28
Vallentuna kommun - Strategi för internationalisering (KS 2019.088)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategin för internationalisering.

Ärendebeskrivning
Världen knyts allt mer samman globalt, så väl genom ekonomi och handel som 
kommunikationstekniskt människor emellan. Det innebär att även på lokal nivå påverkas vi i 
direkt mening av vad som händer runt omkring oss, inte bara i vår nationella närhet utan över 
hela jorden. Det lokala och Globala perspektivet behöver hanteras i samklang för att 
utvecklingen ska ske långsiktigt hållbart. Vi behöver agera under förutsättningar där 
omvärlden och omvärldsanalysen tar det globala perspektivet för den lokala utvecklingen ska 
bli så god som möjligt. Det skapar möjligheter för Vallentuna kommun att både lära av, men 
också att bidra till, samhällsutvecklingen i helt andra delar av världen än vår egen. För att 
erhålla styrning och enhetlighet i målsättning och metod för arbetet föreslås kommunen anta 
bilagda förslag till Strategi.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Strategi för internationalisering
 Vallentuna kommun Strategi för internationalisering
 §49 KS Förslag till uppdrag att ta fram en strategi för internationalisering

Expedieras till 
Akten
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Tjänsteskrivelse

Vallentuna kommun - Strategi för 
internationalisering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategin för 
internationalisering

Ärendet i korthet
Världen knyts allt mer samman globalt, så väl genom ekonomi och handel som 
kommunikationstekniskt människor emellan. Det innebär att även på lokal nivå 
påverkas vi i direkt mening av vad som händer runt omkring oss, inte bara i vår 
nationella närhet utan över hela jorden. Det lokala och Globala perspektivet behöver 
hanteras i samklang för att utvecklingen ska ske långsiktigt hållbart. Vi behöver agera 
under förutsättningar där omvärlden och omvärldsanalysen tar det globala 
perspektivet för den lokala utvecklingen ska bli så god som möjligt. Det skapar 
möjligheter för Vallentuna kommun att både lära av, men också att bidra till, 
samhällsutvecklingen i helt andra delar av världen än vår egen. För att erhålla 
styrning och enhetlighet i målsättning och metod för arbetet föreslås kommunen anta 
bilagda förslag till Strategi.

Handlingar
1. Förslag till Strategi för internationalisering

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Akten
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1. Bakgrund
Världen knyts allt mer samman globalt, så väl genom ekonomi och handel som 
kommunikationstekniskt människor emellan. Det innebär att även på lokal nivå 
påverkas vi i direkt mening av vad som händer runt omkring oss, inte bara i vår 
nationella närhet utan över hela jorden. Det lokala och globala perspektivet behöver 
hanteras i samklang för att utvecklingen ska ske långsiktigt hållbart. Vi behöver agera 
under förutsättningar där omvärlden och omvärldsanalysen tar det globala 
perspektivet för att den lokala utvecklingen ska bli så god som möjligt. Det skapar 
möjligheter för Vallentuna att både lära av, men också att bidra till, 
samhällsutvecklingen i helt andra delar av världen än vår egen.

2. Syfte
Vallentuna kommun bedriver sedan lång tid tillbaka olika internationella aktiviteter 
inom flera delar av verksamheterna samt på ledningsnivå. Strategin för 
internationalisering avser att stärka och formalisera organisationens förutsättningar 
och förhållningssätt i detta utbyte. Det ska vara en medveten metod för att:

- Främja den långsiktigt hållbara utvecklingen i Vallentuna och vår 
omvärld

- Förstå den större omvärlden och vår samtid
- Stärka kommunens kompetens och konkurrenskraft.
- Främja varumärket Vallentuna

3. Strategi och metod

3.1 Ett nyfiket och samverkande Vallentuna

Vallentuna har ett strategiskt fördelaktigt läge i och med sin position i Stockholm-
Arlanda-Uppsala regionen. Kommunens vision är att ”Med mod att gå före skapar vi 
ett Vallentuna där idéer och människor växer”. För detta behövs interaktion med 
många och olika människor, samhällen och kulturer. Aktiviteter som ger nya 
infallsvinklar och skapar en fortsatt lust att upptäcka och skapa framtida goda 
livsvillkor. Ett Vallentuna där människor och idéer växer behöver medarbetare i 
organisationen med kompetens och drivkrafter att föra utvecklingen framåt. I 
kommunens antagna värdegrund är det ett av nyckelbegreppen att utvecklingen ska 
baseras på omvärldsbevakning och ett aktivt kunskapssökande. 



För Vallentunas invånare innebär visionens inriktning att barn och ungdomar ska 
uppmuntras och ges möjlighet till internationella erfarenheter inom ramen för den 
pedagogiska skolverksamheten, att kulturlivet är rikt och internationellt varierat samt 
att entreprenörer och företag har så goda förutsättningar som möjligt att utveckla sina 
idéer och verksamheter där det internationella perspektivet nu mera är en 
självklarhet. Vallentuna positionerar sig genom internationalisering som en 
framåtsträvande och attraktiv kommun som vill vara en positiv och uppskattad 
samarbetspartner.

3.2 Vallentuna kommun ska
- Aktivt delta i internationell interaktion genom de regionala 

samarbeten, på både lednings- och fackområdesnivå, som kommunen 
är en del av. Främst Arlandasamarbetet, Stockholm Nordost och 
Stockholm Business Alliance. Detta för att bedriva den övergripande 
samhällsplaneringen så framtidsorienterad och hållbar som möjligt.

- Främja och uppmuntra den egna organisationens förvaltningar, 
avdelningar och verksamheter att ta emot och själva delta i 
internationella utbyten inom ramen för sitt uppdrag och 
verksamhetens förutsättningar.

- Använda omvärldsorientering och internationellt utbyte för att 
snabbare och mer målinriktat än annars utveckla den egna 
verksamhetens metoder, teknik, kreativitet och effektivitet i syfte att 
öka kundnyttan.  

- Uppmuntra medarbetare att via bransch- och yrkesföreningar ha 
internationella kontakter och delta i internationella aktiviteter.

- Inom den pedagogiska skolverksamheten (grundskola och 
gymnasium) ska internationella kontakter och erfarenhetsutbyten 
uppmuntras och vara en medveten metod för inlärning, kunskap och 
att bli omvärldsorienterad. Dels med hjälp av de digitala verktyg som 
skapat enkla och ekonomiskt gynnsamma förutsättningar men också 
genom resor och eget värdskap. Genom det internationella utbytet ska 
eleverna få möjlighet att:

 Utveckla sina internationella kompetenser avseende goda sociala 
förmågor, samarbete, öppenhet, tolerans och förståelse för andra 
människor

 Öka sin förmåga att kunna samspela i mötet med andra människor 
med andra livsvillkor och kulturer



 Utveckla och pröva sina språkkunskaper
 Få inblick i hur skolan kan fungera i ett annat land.
 Växa som person genom att resa ”på egen hand” utan sin familj, ta 

eget ansvar och vara självständig.
 Få övning i att ta emot och hålla ett gott värdskap utifrån 

varierande kulturer och språk

- På gymnasienivå ska inslaget av internationalisering vara än mer 
tydligt och naturligt som pedagogiskt inslag och en del av den 
planerade utbildningen på alla program. Studieresor och eget 
internationellt värdskap ska vara ett inslag som används aktivt. 
Skolledningen ska upprätthålla kontakter för att säkra att utbyten 
kontinuerligt kan ske. Ett ytterligare sätt att främja elevers 
internationella erfarenheter är att inrätta resestipendier och att främja 
studieutbyten till exempel termins- eller årsvis.

4. Styrning, ansvar och 
organisation
Vallentunas strategi för internationalisering antas av kommunfullmäktige. Det är 
vidare kommunstyrelsen samt respektive facknämnd som ansvarar för att 
implementera och följa strategin inom sitt ansvarsområde. 

Det ingår i nämndernas, och i förlängningen förvaltningarnas, uppdrag att bevaka och 
skaffa sig möjligheter att starta eller delta i internationella partnerskap, projekt, 
nätverk, utbyten och aktiviteter som främjar dess verksamheter. I övrigt ska ansvar 
för strategin på nämnds- och förvaltningsnivå tas enligt den ordinarie 
delegationsordningen, principerna för ekonomisstyrning och övriga relevanta policys 
och strategier antagna för kommunen.

Kommunfullmäktige har beslutat att tjänsteresor utomlands ska godkännas av 
kommunstyrelsen. Den fastställda rutinen beskriver hur förvaltningarna ska gå 
tillväga i samband med en utlandsresa. Totalbeloppet för de resande vid samma 
arrangemang avgör om resan måste godkännas av kommunstyrelsen eller 
kommundirektör, eller om den endast behöver anmälas.

3.3 Öppenhet och transparens

De internationella aktiviteterna som innebär fysiska resor och ibland omfattande 
värdskap kan medföra betydande kostnader. Dessa ska alltid vägas ekonomiskt mot 
nytta och behov. Kommunen ska vara helt öppna och transparanta med den 



internationella verksamhet som bedrivs vad gäller syfte, mål, omfattning och 
kostnader för utlandsresor då detta kan vara av särskilt intresse för invånare och 
media. 

3.4 Planering och uppföljning

Det internationella arbetet ska vara integrerat i verksamhetens allmänna arbete och 
därför ingå i den planeringsmodell som kommunen tillämpar.

Kommunstyrelsen är den nämnd som, minst en gång per mandatperiod, övergripande 
följer upp strategins efterlevnad, kommunstyrelsen ansvarar också för strategins 
giltighet och aktualitet som också prövas en gång per mandatperiod. Respektive 
nämnd ska i samband med bokslut och verksamhetsberättelse årligen följa upp sin 
verksamhets internationella aktiviteter. 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-04-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49
Förslag till uppdrag att ta fram en strategi för internationalisering (KS 
2019.088)

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att under 2019 ta fram ett förslag på en 
strategi för internationalisering.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har idag ett internationellt samarbete i olika former. 
Kommunövergripande pågår flera internationella utbyten. Exempelvis har vi haft flera besök 
från Japan och det har omfattat välfärdsstudier och kulturevenemang. Kommunen bedriver 
också genom Arlandasamarbetet ett internationellt utbyte med andra flygplatsregioner. 
Kommunledningskontoret har under 2018 anställt en person som har i uppgift att samordna 
EU-projekt och EU-bidrag.
 
Framträdande delar i kommunens internationella arbete är de samarbeten som bedrivs inom 
kommunens pedagogiska verksamhet. Vallentuna gymnasium har ett aktivt samarbete med 
flera olika länder. Ett samarbete som har utvecklats är utbytet med Butler University i USA. 
Även inom grundskolan finns exempel på internationalisering där Hjälmstaskolan kommit 
längst. Flera grundskolor är på väg att etablera kontakter med vänskolor i Europa.
 
Kommunledningskontoret ser ett värde i att samordna det internationella samarbetet. En 
strategi kan ge en tydlig riktning för arbetet och klargöra syfte och mål med internationella 
samarbeten.
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen ger kommundirektören i 
uppdrag att under 2019 ta fram ett förslag på en strategi för internationalisering.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §35  Förslag till uppdrag att ta fram en strategi för internationalisering
2. Uppdrag att ta fram en strategi för internationalisering

Expedieras till 
Akten
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