
 
 

 1 (2) 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Policy - Internationella kontakter 2019-2022 
Beslut i kommunfullmäktige 2019-11-25 § 155 

 

 

 

 

 

Policy för internationella kontakter 2019-2022 
 
Denna policy gäller för internationella kontakter och samarbeten. Omvärldskontakter kan 

spela en viktig roll i utvecklingsarbetet för hela Sollefteå kommun. Globalisering, 

specialisering, digitalisering ställer hårdare krav på att hitta nya arbetssätt men också 

möjligheter för näringslivet att verka på en internationell marknad.  

 

Samtliga internationella utbyten ska planeras väl och bygga på förväntad nytta för 

kommunen, verksamheten och medborgarna. 

 

 

Syfte och mål 
 

Det är viktigt att det internationella utbytet har ett tydligt och avgränsat syfte och mål. 

Målen för Sollefteå kommuns internationella engagemang ska vara,  

 

• Stärka tillväxten i Sollefteå kommun 

• Bidra till att lokala företag kan växa på en internationell marknad 

• Öka möjligheterna till internationellt projektsamarbete inom de områden där Sollefteå 

kommun har särskilda behov och förutsättningar, t.ex. kompetensförsörjning och 

infrastruktur. 

• Att stötta internationella organisationer och partners att arrangera möten och event i 

Sollefteå kommun 

• Samarbete med städer i nordiska länder ska bidra till konkreta kunskaper och 

erfarenheter som kan användas i organisationen och vara till nytta för medborgarna.   

 

Vänorter 
 

Sollefteå kommun har idag vänortsavtal med fyra städer. Dessa ska utvärderas varje 

mandatperiod. Om ett vänortsavtal är inaktivt och inte anses vara till nytta för kommunen, 

förenings- och näringslivet ska avtalet sägas upp.  

 

Vänorter under mandatperioden 2019-2022 är: 

 

• Pöltsamaa kommun, Estland  

• Esashi kommun, Japan  

• Nykarleby Stad, Finland  

• Madison the City, USA. 
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Ansvarsfördelning 
 

Kommunfullmäktige 

• Beslutar om internationell policy för Sollefteå kommun 

• Beslutar varje mandatperiod om vilka vänortsavtal som Sollefteå kommun fortsatt ska 

ha 

• Samtliga internationella utbyten och resor ska redovisas till kommunfullmäktige där det 

tydligt framgår vad utbytets syfte, mål och resultat har varit.  

 

Kommunstyrelsen  

• Samtliga resor till vänorter ska godkännas av kommunstyrelsen.  

• Internationella resor dyrare än 10.000 kr ska återrapporteras till kommunstyrelsen. I 

återrapporteringen ska det tydligt framgå syftet, mål och resultat av resan.  

 

 

 


