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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2021-11-16

§ 362
Upphävande av Policy för int ernat ionellt
arbete i Uppsala kommun
KSN-2021-00400
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. att upphäva Policy för internationellt arbete i Uppsala kommun, bilaga 1.
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har ett övergripande uppdrag om att ständigt se över
kommunkoncernens styrdokument för att främja en effektiv och tydlig styrning. I
samband med den årliga programöversynen har ett antal styrdokument antagna av
kommunstyrelsens identifierats som inaktuella av olika anledningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 26 oktober 2021
Bilaga 1, Policy för internationellt arbete i Uppsala kommun
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen

Datum:
2021-10-26

Diarienummer:
KSN-2021-00400

Handläggare:
Lars Niska

Upphävande av Policy för internationellt
arbete i Uppsala kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att upphäva Policy för internationellt arbete i Uppsala kommun, bilaga 1.

Ärendet
Kommunledningskontoret har ett övergripande uppdrag om att ständigt se över
kommunkoncernens styrdokument för att främja en effektiv och tydlig styrning. I
samband med den årliga programöversynen har ett antal styrdokument antagna av
kommunstyrelsens identifierats som inaktuella av olika anledningar.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Att upphäva dessa styrdokument
bedöms inte ha några konsekvenser sett ur perspektiven för näringsliv, barn och
jämställdhet.
Föredragning
Policy för internationellt arbete i Uppsala kommun, bilaga 1, antogs av
kommunfullmäktige 31 mars 2014 § 69. Policyn togs fram utifrån ett behov av att
revidera kommunens strategi inom området. Sedan antagande har både
förutsättningar och styrningsformen ändrats så att såväl omvärldsbevakning samt
samarbeten, när det är lämpligt, på regional, nationell och internationell nivå ingår i
verksamheternas grunduppdrag årligen fastställda i mål- och budget.
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Ekonomiska konsekvenser
Upphävandet av dessa styrdokument har inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 26 oktober 2021
Bilaga 1, Policy för internationellt arbete i Uppsala kommun

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Handläggare

Datum

Diarienummer

Christian Dahlmann

2014-02-12

KSN-2014-0129

Policy för internationellt arbete i Uppsala kommun
Syfte
Uppsala kommun verkar i sitt internationella arbete för att främja fred, frihet och demokrati.
Våra internationella åtaganden ämnar till att stärka den sociala, ekonomiska, och ekologiska
hållbarheten såväl i Uppsala som runt om i världen.
Uppsala kommuns policy för internationellt arbete syftar till att skapa en gemensam plattform
och referensram för kommunens internationella arbete.
Vision och mål
 Uppsala kommuns internationella arbete bidrar till att uppfylla de
kommunövergripande målen som årligen fastslås i kommunens övergripande
styrdokument IVE, inriktning verksamhet och ekonomi
 Relevanta internationella dimensioner vägs in i de politiska beslut som fattas
 Uppsala kommun är en betydelsefull aktör, främst på den europeiska arenan för att
gynna sina intressen och för att bidra med goda erfarenheter och exempel
 Uppsala kommun medverkar aktivt i utvecklingen av i första hand de delar av EU som
påverkar regional och kommunal nivå och i andra hand i övriga internationella
processer, verksamheter/funktioner som har inverkan på Uppsala kommun och den
närliggande regionen
 Uppsala är ett förstahandsalternativ för etablering av internationella företag och
organisationer för verksamhet i Europa och som destination för internationell turism
 Uppsala är en av Europas ledande städer för internationella möten och evenemang
 Det internationella arbetet kommer den enskilde medborgaren till del genom att det
skapar ett mervärde för Uppsalas innevånare och näringsliv.
För att nå uppsatta mål och vision inriktas Uppsala kommuns internationella arbete på tre
områden: Verksamhetsutveckling, Näringslivsutveckling och positionering samt Bevakning
och påverkan.
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Verksamhetsutveckling
Internationellt arbete i detta perspektiv utvecklar och stärker den kommunala verksamheten
och dess personal för att på bästa sätt nå Uppsala kommuns övergripande mål. Förvaltningar
och bolag deltar i relevanta internationella projekt som ligger i linje med ordinarie kommunal
verksamhetsutveckling och får därmed ta del av utvecklingsmedel och andra internationella
aktörers erfarenheter och kunskaper för att utveckla kommunens verksamheter när det gäller
såväl kvalitet som effektivitet.
De möjligheter till samarbeten och finansiering av utvecklingsprojekt som erbjuds genom
EU:s fonder och program ska särskilt tillvaratas. Det ska finnas en tydlig koppling till den
planerade verksamhetsutvecklingen.
Näringslivsutveckling och positionering
Tillväxt i Uppsalas näringsliv är en förutsättning för kommunens utveckling. Internationellt
arbete syftar i detta samanhang till att skapa kontakter, attrahera investeringar, öka
kunskapsspridning, öppna dörrar för näringslivet samt skapa goda förutsättningar för företag
att verka internationellt.
Positionering av Uppsala internationellt tydliggör varumärket Uppsala som en stad med ett
positivt näringslivsklimat: ett attraktivt område för befintliga företag och för
företagsetableringar.
Marknadsföring av Uppsala som destination för internationell turism är av väsentlig betydelse
och skapar underlag för utveckling av besöksnäringen och genererar arbetstillfällen.
Internationella möten och evenemang medför både en positiv marknadsföring och ett
främjande av näringslivet.
Samverkan med akademi, näringsliv och andra offentliga aktörer eftersträvas vid
positionering av Uppsala internationellt.
Bevakning och påverkan
Uppsala kommun är i högsta grad beroende av utvecklingen i omvärlden. Lagstiftning,
influenser och händelser i omvärlden påverkar direkt eller indirekt Uppsalas utveckling och
tillväxt. Därför är det av stor vikt att tidigt ha en god bevakning inom de områden som kan
komma att påverka kommunen.
Uppsala kommuns nämnder och bolag ansvarar för bevakning och påverkan av sina
respektive verksamhetsområden inom och utanför EU. Uppsala kommun är aktiv och driver
kommunens intressen i de organisationer och nätverk som kommunen väljer att engagera sig i

