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Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.
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Inledning

Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, 
semestrar och arbetar i andra länder i en aldrig tidigare skådad skala. Sveriges 
medlemskap i EU får direkta följder för invånarna i Sveriges kommuner. Allt 
fler politikområden, till exempel utbildningsfrågor, sysselsättning och miljö, 
påverkas av beslut fattade av unionen. Sveriges medlemskap i EU ställer krav 
men ger också kommuner och näringsliv möjligheter att utvecklas. Något 
annat som påverkar Sverige är FN:s konventioner som i alla lägen ska tas 
hänsyn till. Att vidga det kommunala perspektivet genom att skapa EU- och 
internationella samarbeten ger goda erfarenhets- och utvecklingsmöjligheter 
vilket är en förutsättning för att Värnamo kommuns nämnder, styrelser och 
bolag skall kunna utveckla den kommunövergripande verksamheten. 

På Värnamo kommun jobbar man därför aktivt för att förvaltningarna ska 
upprätthålla relevanta kunskaper kring EU:s fonder och program för att kunna 
utnyttja de mervärden som dessa kan ge. Värnamo kommun jobbar även 
effektivt för att skapa ett regionalt mervärde genom att ständigt söka 
samarbete med näringslivet, föreningslivet samt andra nationella, regionala 
och internationella aktörer. Ett aktivt arbete i EU- och internationella frågor 
som berör utbildning, utbyten, samarbete och samverkan, är i hög grad 
nödvändigt för att uppnå en god samhällsutveckling. För att Värnamo ska bli 
en attraktiv kommun att bo, leva, besöka och verka i så är det alltså 
nödvändigt att internationella samarbeten och kontakter främjas och 
tillvaratas. 

Syfte
Syftet med Värnamo kommuns EU- och internationella arbete är att bidra till 
att utveckla de kommunala verksamheterna och därigenom bidra till en 
hållbar, trygg och attraktiv tillväxt av kommunen. Utvalda målområden för att 
nå visionen är 2016-2018: Delaktighet, Kompetensförsörjning, Klimat och 
Kvalitet. Visionen är: Värnamo kommun den mänskliga tillväxtkommunen, 
40 000 invånare år 2035.

Övergripande mål

Värnamo kommuns EU- och internationella arbete har sin utgångspunkt i 
EU:s mål för 2020 och skall ses som ett redskap för att nå de 
kommunövergripande målen för 2018 samt visionen för 2035.
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1. Sysselsättning 

75 % av 20–64-åringarna ska arbeta.

2. FoU & innovation 

3 % av EU:s BNP (offentliga och 
privata utgifter tillsammans) ska 
investeras i FoU.

3. Klimat & energi 

Utsläppen av växthusgaser ska vara 
20 % lägre än 1990 (eller till och med 
30 %, om förhållandena är 
gynnsamma). 

20 % av energin ska komma från 
förnybara energikällor. 

Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 
%. 

4. Utbildning 

Andelen elever som hoppar av skolan i 
förtid ska vara lägre än 10 %. 

Minst 40 % av 30–34-åringarna ska ha 
högre utbildning. 

5. Fattigdom & social utestängning 

Antalet människor som lever eller 
riskerar att leva i fattigdom och social 
utestängning ska ha minskat med minst 
20 miljoner.

Vision Värnamo - 
den mänskliga 
tillväxtkommunen, 40 
000 invånare 2035

EU:s mål för 2020

Övergripande mål 2016-2018
Delaktighet 
Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling 

Kompetensförsörjning
Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Klimat
Klimatsvarta val underlättas

Kvalitet
Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för
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Strategi
EU- och det internationella arbetet ska integreras i kommunens verksamheter, 
där möjligheten till att erhålla ekonomiskt stöd för projekt och 
utvecklingsarbete från EU:s fonder och program alltid ska undersökas. För att 
den övergripande kommunala verksamheten ska kunna utvecklas genom EU- 
och internationellt arbete så har nedanstående strategiska punkter tagits fram:

Implementering av EU- och internationellt förhållningssätt i 
den ordinarie verksamheten 

De aktuella EU- och internationella frågorna ska ses som ett viktigt inslag i 
alla förvaltningar och bolags arbete och integreras för att få ett EU- och 
internationellt perspektiv i ordinarie verksamhet.

Verksamhetsutveckling

Värnamo kommun ska delta i EU- och internationella samarbeten och projekt 
som bidrar till och som förstärker kommunens service till invånarna, 
föreningsliv, företag och besökare. EU- och internationella 
erfarenhetsutbyten, ungdoms- och kulturutbyten samt teknik-och 
kunskapsöverföring är exempel på aktiviteter som kan främja kommunens 
verksamhetsutveckling och bidra till att skapa bättre beslutsunderlag.

Omvärldsbevakning

Värnamo kommuns förvaltningar, nämnder och bolag bör bedriva EU- och 
internationell omvärldsbevakning. Detta kan göras genom att genomföra 
studiebesök, delta i konferenser samt ingå i nätverk för att få del av EU- och 
internationell kunskap och erfarenhet.

Kommunalt samarbete med andra kommuner och regioner 

Som en naturlig del av arbetet, skall Värnamo kommun utveckla den 
kommunala verksamheten och verka för att skapa ett regionalt mervärde 
genom att samarbeta med andra kommuner och regioner både nationellt, inom 
EU- och internationellt.

Samverkan med organisationer i övriga länder

Samverkan med organisationer inom eller utanför EU ska ses som en viktig 
del av kommunens arbete. En EU- och internationell samverkan skapar goda 
möjligheter för kommunens egna verksamheter att utvecklas samtidigt som 
kommunen bidrar till utveckling av omvärlden. 

Stötta förenings- och näringslivet

Kommunen ska stödja förenings- och näringslivet genom att aktivt delta i 
samarbeten inom EU:s ramar men även annat internationellt samarbete där så 
är möjligt. De EU-stödda projekten är av väsentlig betydelse eftersom 
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särskilda medel och resurser finns till disponering för Värnamo kommuns 
utvecklingsarbete.

Kompetensutveckling

För att lyckas med det EU- och internationella arbetet så är det viktigt att 
personal och förtroendevalda får en fortlöpande kompetensutveckling inom 
områden som: EU-politik, projektarbete och språkkunskaper.

Organisation och ansvar
För att bedriva ett framgångsrikt EU- och internationellt arbete krävs en tydlig 
struktur över ansvarsfördelning och organisation. Värnamo kommun arbetar 
enligt nedanstående struktur:

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar policyn för EU- och internationellt arbete. 
Kommunfullmäktige företräder kommunen vid officiell representation utöver 
kommunstyrelsens ansvarsområden samt fattar beslut om vänorter och 
kommunala partnerskap.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för implementering av Policy för EU- och 
internationellt arbete och ger strategisk ledning. Kommunstyrelsen gör 
uppföljning av EU- och internationellt arbete och dess genomförande för 
olika projekt och aktiviteter inom ramen för arbetet

Kommunens nämnder

Varje nämnd ansvarar för att styra och följa upp EU- och internationellt 
arbete inom sin verksamhet samt se till att en omvärldsbevakning genomförs 
regelbundet. Nämnderna har ett eget ekonomiskt ansvar för sitt EU- och 
internationellt arbete. I respektive nämnds verksamhetsplan beskrivs 
pågående och planerade EU- och internationella samarbeten samt möjligheten 
till extern finansiering. EU- och internationellt arbete följs upp årligen i 
verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen ska redovisa de effekter, 
resultat och det mervärde som tillkommit av arbetet. 

Kommunens förvaltningar 

Varje förvaltning ansvarar för att integrerar EU- och internationellt arbete i 
sin verksamhet samt för att hålla kommunens EU-samordnare informerad 
angående samtliga pågående och planerade EU- och internationella 
samarbeten, nätverk och projekt via en egen kontaktperson som ansvarar för 
EU- och internationella frågor. Kommunens förvaltningar är ansvariga för att 
projektförslag tas fram, beskrivs och att finansiella ansökningar inom ramen 
för EU:s fonder och program färdigställs.  
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Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för områdesbevakning, information, 
rådgivning och stöd vid ansökningar och upplägg av projekt. 
Kommunledningsförvaltningen ansvarar även för EU- och internationella 
kontakter av förvaltningsövergripande karaktär.

EU-nätverket 

I EU-nätverket representeras varje förvaltning av en företrädare. Syftet med 
EU-nätverket är att skapa en gemensam mötesplats för erfarenhetsutbyte, 
samverkansprojekt mellan förvaltningar och bolag samt att fungera som 
informationskanal och diskussionsplats för EU- och internationella frågor. 
EU-samordnaren är pådrivande, leder arbetet och har samordningsansvar för 
EU-nätverket. EU-samordnaren ska ses som en intern central resurs för hela 
kommunkoncernen och har kunskap om EU och dess möjligheter. 

Uppföljning 
Varje förvaltning, nämnd och bolag ansvarar för att integrera EU- och 
internationellt arbete i verksamheten samt hålla EU-samordnaren informerad 
angående samtliga pågående och planerade EU- och internationella 
samarbeten, nätverk och projekt. De kommunala verksamheterna ansvarar för 
att rapportera till respektive nämnd så att deras EU- och internationella arbete 
kan följas upp i verksamhetsberättelsen. Respektive nämnd har att utveckla 
sitt EU- och internationella arbete. Se nämndernas ansvarsområde.

Revidering
Värnamo kommuns policy för EU- och internationellt arbete ska revideras 
efter 2020 så att EU:s nya tillväxtstrategi integreras i policyn. 


