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Stadsdelsnämnden överlämar förvaltningens tjänstutlåtande till
kommunstyrelse som svar på remissen.
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Stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog år 2008 ”Övergripande mål, inriktning
och riktlinjer för internationellt arbete (dnr 006-1137/2007)”. I
budgeten för 2016 anges att detta dokument ska revideras.
Stadsledningskontoret har därför tagit fram ett förslag på reviderad
strategi som lägger fast övergripande mål, inriktning, principer samt
övergripande arbetssätt och ansvarsfördelning för hur stadens
internationella arbete ska bedrivas.
I förslaget till reviderad strategi anges att det internationella arbetet
ska leda mot måluppfyllnad av stadens övergripande vision Ett
Stockholm för Alla – Vision 2040 samt inriktningsmålen i stadens
budget. Det innebär att det internationella arbetet långsiktigt ska
bidra till bättre välfärd och livskvalitet för stockholmarna och till att
främja den sociala, ekonomiska, ekologiska och demokratiska
hållbarheten i Stockholm.
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Förvaltningens uppfattning är att det är bra med gemensamma
utgångspunkter gällande stadens internationella arbete och ställer
sig positiv till den föreslagna strategin.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet ”Internationell strategi för
Stockholms stad” till Södermalms stadsdelsnämnd för yttrande
senast den 17 oktober 2016.
Ärendet har även remitterats till Hägersten-Liljeholmen och
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnder, ett flertal facknämnder samt
Stockholms Stadshus AB.
Ärendet
Kommunfullmäktige antog år 2008 ”Övergripande mål, inriktning
och riktlinjer för internationellt arbete (dnr 006-1137/2007)”. I
budgeten för 2016 anges att detta dokument ska revideras.
Stadsledningskontoret har därför tagit fram ett förslag på reviderad
strategi och huvuddragen i strategin samt förändringar jämfört med
befintligt styrdokument sammanfattas kort nedan.
Bakgrund och syfte
För att stadens verksamheter ska ha en gemensam plattform för det
internationella arbetet behövs en internationell strategi. Strategin
syftar till att lägga fast övergripande mål, inriktningar, principer
samt övergripande arbetssätt och ansvarsfördelning för hur stadens
internationella arbete ska bedrivas. Stategin ska användas när staden
själv tar initiativ till internationellt engagemang samt när staden
prioriterar bland förfrågningar om internationellt engagemang som
kommer från andra aktörer, inklusive förfrågningar om
internationella besök till verksamheter. Strategin är
kommunkoncernövergripande och ligger till grund för samtliga
nämnders och bolagsstyrelsers internationella arbete.
Övergripande mål för stadens internationella arbete
Det internationella arbetet ska leda mot måluppfyllnad av stadens
övergripande vision samt inriktningsmålen i stadens budget. Det
innebär att det internationella arbetet långsiktigt ska bidra till bättre
välfärd och livskvalitet för stockholmarna och till att främja den
sociala, ekonomiska och demokratiska hållbarheten i Stockholm.
Varje verksamhet ska därför planera för och bedriva ett
internationellt arbete med utgångspunkt i visionen och stadens
budget och med strategin som referensram.
Inriktningar för stadens internationella arbete
I förslaget presenteras fyra inriktningar som ska vägleda stadens
internationella arbete. Dessa inriktningar har förändrats jämfört med
nuvarande styrdokument för att tydliggöra hur arbetet ska bedrivas
och bättre återspegla mål och intentioner i visionen och
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kommunfullmäktiges inriktningsmål. De fyra inriktningarna är
profilering, omvärldsbevakning, samverkan och påverkan.
Principer för stadens internationella arbete samt arbetssätt
och ansvarsfördelning
I förslaget framgår ett antal principer som syftar till att tydliggöra
vad staden kan och inte kan ägna sig åt inom ramen för
internationellt arbete. I förslaget finns också en beskrivning av
övergripande arbetssätt och ansvarsfördelning vilket inte framgår
tydligt i nuvarande styrdokument. Hur staden ska prioritera och
agera gällande inkommande besök har också beaktats i
revideringsarbetet och detta har integrerats i de olika delarna av
strategin.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab. Ärendet har
behandlats i förvaltningsgruppen den 13 september, pensionärsrådet
den 12 september och rådet för funktionshindersfrågor 13
september.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningens uppfattning är att det är bra med gemensamma
utgångspunkter gällande stadens internationella arbete och ställer
sig positiv till den föreslagna strategin.
Stadsdelsnämndernas arbetssätt och ansvarsfördelning har inte
förändrats men däremot tydliggjorts i den reviderade strategin,
vilket är bra.
Förvaltningen föreslår att detta tjänsteutlåtande överlämnas till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Bilagor
Internationell strategi för Stockholms stad.
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