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Bakgrund 
 
Omvärlden och EU har en allt större inverkan i vårt samhälle. Sambanden mellan det 
lokala och det globala blir allt tydligare och allt intensivare.  
 
Internationella förändringar påverkar allt mer förutsättningarna för lokal och regional 
utveckling i Sverige och Europa. 
 
Europa går allt mer från nationalstater till nya geografiskt/ekonomiskt/ 
samarbetsmässigt sammanhållna regioner. 
 
Internationellt arbete bidrar till fred och solidaritet mellan grupper av människor samt 
skapar förståelse och förebygger främlingsfientlighet. För att understödja detta och för 
att främja en demokratisk utveckling i Europa, är det av största vikt att framförallt barn 
och ungdomar får kontakt med andra länder och andra kulturer i tidig ålder.  
 
Internationellt arbete bidrar till att stärka kommunens konkurrenskraft och till att göra 
Melleruds kommun känd i omvärlden. Ett bra och aktivt internationellt arbete är för 
kommunen en viktig faktor vid rekrytering. Möjligheter till internationella utbyten vid 
Melleruds kommuns arbetsplatser ses positivt, inte minst bland ungdomar. 
Kontakter och ömsesidigt lärande med arbetsplatser i andra länder utvecklar våra 
verksamheter och våra medarbetare.  
 
Framgångsrikt internationellt arbete i kommunen kommer inom en snar framtid att vara 
avgörande för kommunens möjligheter att ta del av EU:s utvecklingspengar. 
 
Vision 2013 
 
I kommunens strategiska utvecklingsplan finns internationellt arbete med i profilområdet 
”Livslångt lärande”. Där anges följande: 
 
”Ett samhälles utveckling hänger tätt samman med satsningar på kunskapsutveckling 
och utveckling av människors kreativitet.  
 
Vi skall erbjuda många utbildningssätt av hög kvalité och med ett internationellt 
perspektiv, från förskola till högskola och vuxenutbildning. Utbildning och näringsliv skall 
fungera tillsammans för att bidra till utveckling av kommunen.” 
 
Även andra mål i Vision 2013 nås lättare om vi i det dagliga arbetet tänker mer 
internationellt och etablerar kontinuerliga internationella utbyten. 
 
Syfte 
 
Internationellt engagemang och internationella kunskapsutbyten bidrar till en fredlig och 
demokratisk utveckling i världen. Det internationella arbetet måste bygga på 
engagemang från såväl politiker, anställda som kommuninvånare. Det internationella 
arbetet skall bidra till byggandet av en modern kommun med hög attraktivitet för 
människor att bo och verka i. Det internationella arbetet ska även stärka 
sysselsättningen och öka tillväxten, samt ge möjligheter till stöd från EU och andra 
internationella bidragsorgan. Internationellt arbeta ska vara internationellt och inte bara 
innefatta Europa. 
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Mål för det internationella arbetet 
 
• Ökad kompetens 

Det internationella arbetet ska tillföra Melleruds kommun kunskap och erfarenheter 
som medför kompetenshöjning och utveckling, och därmed högre kvalitet i 
verksamheten. På detta sätt blir Melleruds kommun en attraktiv arbetsgivare och en 
attraktiv kommun att bo och verka i. I de internationella kontakterna ska 
representanter för Melleruds kommun aktivt bidra med egna kunskaper och 
erfarenheter.  
 

• Ökad kunskap om andra kulturer 
Kunskap om varandra och varandras kulturer skapar trygghet och underlättar 
integrationsarbetet i Melleruds kommun. Den positiva kraften i det mångkulturella 
samhället ska tas tillvara och utvecklas. 
 

• Marknadsföring av Mellerud 
Det internationella arbetet ska bidra till att göra Melleruds kommun känd inom 
framförallt Europa och ge kommunen ett positivt internationellt rykte. 
 

• Attraktivare utbildning 
Skolans internationella engagemang ska bidra till kommunens internationalisering och 
till att göra utbildningar attraktiva och intressanta. Internationellt utbyte ska utveckla 
språkkunskaper och kunskaper om andra kulturer och förbereda barn och ungdomar 
för en framtid på en global arbetsmarknad. 
 

• Ökad konkurrenskraft 
Internationellt arbete bidrar till att stärka samarbetet mellan privat och offentlig 
verksamhet.  Möjligheten att etablera kommersiella kontakter genom det kommunala 
nätverket gör kommunen attraktiv ur etableringssynpunkt. Det är viktigt att bevaka 
internationella utvecklingstrender för att ha möjlighet att ligga i framkant i en allt 
tuffare kommunal konkurrens. 
 

• Ökad finansiering från EU  
Genom att skapa goda internationella relationer ges Melleruds kommun 
förutsättningar och möjligheter att få ta del av de utvecklingspengar som fördelas från 
EU varje år. Vid allt utvecklings- och investeringsarbete ska möjligheten att få 
medfinansiering från framför allt EU finnas med som ett alternativ. 
 

• Bred uppslutning och stort intresse 
Det ska både bland anställa och invånare finnas en bred uppslutning kring det 
internationella arbetet. Det internationella arbetet ska på så sätt bidra till att Mellerud 
blir en attraktiv kommun, som tillika är en attraktiv arbetsgivare. 
För att nå denna breda uppslutning kring det internationella arbetet ska kommunen 
regelbundet, tydligt och klart informera invånarna om kommunens insatser i det 
internationella arbetet. Projekt ska byggas på flera olika nivåer, med flera olika 
inriktningar, utifrån de finansieringsmöjligheter som står till buds. 
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• Internationell profilering 

Melleruds kommun ska profilera sig som arrangör för internationella arrangemang 
t.ex. tävlingar, kulturarrangemang, konferenser och seminarier. Detta ger ett 
ekonomisk och arbetsmarknadsmässigt mervärde i form av intäkter till hotell, 
vandrarhem, restauranger, samtidigt som möjligheter till framtida turism och 
etablering ökar. Målsättningen ska vara att locka denna typ av arrangemang minst en 
gång per år. 
 

• Partnerskap 
Melleruds kommun ska etablera kontakt med många andra kommuner för att inleda 
partnerskap, där samarbete sker kring specifika frågor. Partnerskap ska sökas så att 
man täcker ett område öst-väst, nord-syd. Vilket innebär att partnerkommuner och 
/eller vänorter ska finnas i t.ex. Östeuropa, Västeuropa, i norra delarna av världen och 
i de södra.  
 
Vänortsamarbete innebär ett utökat partnerskap och ska användas med stor 
restriktivitet. Vänortssamarbetet ska vara långsiktigt och utmärkas av en djupgående 
dialog mellan inblandade kommuner.  
 

 
Ansvar internationellt arbete 
För det internationella arbetet föreslås följande struktur och ansvarsfördelning: 
 
Kommunfullmäktiges ordförande är kommunens främste representant i internationella 
sammanhang och bör medverka vid officiella internationell kontakterna. 
 
Kommunstyrelsen svarar för strategisk ledning och samordning av det internationella 
arbetet. Redovisningar av internationellt arbete görs till kommunstyrelsen. 
 
Kommunchefen har det verkställande övergripande ansvaret och utser medarbetare i 
kommunledningen att svara för den dagliga samordningen av kommunens 
internationaliseringsarbete.  
 
Samordningsfunktionen utgör stöd för förvaltningarna samt ansvarar för förvaltnings-
övergripande projekt. I uppdraget ingår att hålla kommunen informerad om EU-beslut, 
direktiv m.m. som kan komma att påverka kommunen, samt att informera och utbilda 
personal i EU-frågor och stimulera till projektsökande. 
 
Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter ska i sina verksamhetsplaner ange mål för 
hur de ska utveckla sitt internationella arbete. Nämnder, förvaltningar och enheter har 
det löpande ansvaret för pågående internationella projekt inom sitt verksamhetsområde. 
 
Varje förvaltning utser en anställd att ha det övergripande ansvaret för förvaltningens 
internationella arbete. Han/hon ska vara förvaltningens kontaktperson gentemot 
kommunstyrelsekontoret och samordnaren. 
 
I varje nämnds budget ska avsättas medel för vänortsarbete, internationella kontakter 
samt förberedande för medverkan i internationella projekt. 
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Omvärldsbevakning 
 
En aktiv omvärldsbevakning är en viktig framgångsfaktor. Internationella kontakter ger 
viktig kunskap för en god utveckling. Omvärldsbevakningen ska vara global. 
Omvärldsbevakningen ska omfatta analyser och utvärderingar för att därefter kunna 
omsättas i konkreta åtgärder.  
 
För att kunna bevaka Melleruds kommuns intressen i ett internationellt perspektiv måste 
kommunen ha ett tydligt och aktivt förhållningssätt.  
 
 
 
 
 
 
 


