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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2016.82
Datum: 2017-03-02
Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas
E-post: gunilla.dorner-buskas@ale.se
Kommunstyrelsen

Internationell policy för Ale kommun
Förvaltningen har ett uppdrag att ta fram ett förslag till internationell policy. Syftet med policyn är
att ange ramarna för det internationella arbete som ska bedrivas i Ale kommun.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Internationell policy för
Ale kommun.
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Bakgrund
Vi blir alltmer beroende av vår omvärld. Sambanden mellan den lokala-regionala och den globala
världen blir allt tydligare. Det sker stora förändringar och omfördelningar av människor – dels på
grund av rörlighet inom arbete, studier och relationer, dels på grund av flykt från krig, fattigdom
och ohållbara livsvillkor. Genom sociala medier sker ett oerhört snabbt och globalt utbyte av
information som radikalt kan förändra den internationella kartan.
Barnperspektivet
Då det internationella arbetet ska stödja kommunens strategiska målsättningar varför
barnperspektivet borde främjas genom förslaget.
Miljöperspektivet
Bedöms inte påverkas av förslaget.
Funktionshinderperspektivet
Bedöms inte påverkas av förslaget.
Förvaltningens bedömning och motivering
Ale kommun behöver en internationell policy som anger ramarna för det internationella arbetet.
Med internationellt arbete avser främst:
·
·
·
·
·

Nätverksbyggande och internationella utbyten.
Medlemskap i internationella nätverk och organisationer.
Projektsamarbete med andra städer/kommuner och regioner, t.ex. medfinansiering genom EU:s
fonder och program.
Strategiska partnerskap.
Kontakter via digitala kanaler.

Ale kommun har en tradition av vänortsutbyte. Vänorter växte fram på 1920-talet efter första
världskriget, även om det funnits utbyten mellan orter i Storbritannien och Frankrike redan från
tidigt 1900-tal. Sverige fick sina första vänorter 1939 och det var då orter i andra nordiska länder.
Efter andra världskriget kom vänortsrörelsen att betraktas som en fredshandling genom att utbyte
stimulerades och att förståelsen mellan människor ökade.
Även idag finns förstås ett stort behov av ökad förståelse mellan människor och acceptans för
olika livsstilar. Omständigheterna har dock förändrats radikalt och bilaterala och multilaterala
utbyten stimuleras av olika fonder och program, t.ex. inom SIDA/ICLD och givetvis inom EU:s
ram. Ale kommuns vänortsutbyte har varit vilande de senaste åren. I detta förslag till internationell
policy föreslås inte vänorter som exempel på internationellt arbete.
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