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Internationell Policy
för Alvesta Kommun



Bakgrund
Ökat omvärdsberoende
Det internationella beroendet ökar nationellt och regionalt men även
lokalt. Den lokala nivån, kommunerna, har blivit en betydelsefull instans
i det offentliga internationella arbetet. Internationella kontakter har där-
för, speciellt i EU-samarbetet, blivit en alltmer naturlig del av kommu-
nernas verksamhet.

Alvesta kommun har inte haft någon heltäckande strategi för hur kom-
munen skall agera i den internationella omgivningen. Kommunen har
ändå sedan länge haft en mängd internationella kontakter, organisera-
de eller spontana. Denna policy har till syfte att skapa en samlad tanke
kring och ökad kraft i kommunens internationalisering.

De internationella kontakter som finns idag är bl. a:

- Helsinge kommun i Danmark – vänort sedan 1978.

- Krasnystaw kommun i Polen – utbyte kommunledningar och förvalt-
ningschefer emellan.

- Turnov kommun i Tjeckien -  ömsesidigt utbyte mellan kommunled-
ningarna, fritidsgårdar, skolor, föreningar.

- SEB-Transprojektet – Sydöstra Östersjöområdet.

- Seagull – utvecklingsprojekt för Euroregion Baltic.

- Gymnasieskolan har regelbundna kontakter med skolor i Europa, t
ex har elever i språkundervisning besökt Frankrike resp Tyskland
och Spanien under 2003.

Utbyte med Lettland för studier av kultur- och samhällsutveckling,
enligt europeiska programkontorets inriktning.

Utbyte med  Cern i Schweiz – Institutet för partikelforskning.

Utbyte elever/lärare emellan med finska Sounenjokki – inriktning
drama



Mål
♦ Barn och ungdomar har en mycket viktig roll i det internationella ar-

betet i kommunen. En av grundförutsättningarna för internationellt
arbete är språkkunskaper, och internationellt arbete kan fungera
som en motivation för ungdomarnas språkstudier.

♦ Ungdomar är också viktiga som opinionsbildare och spridare av en
mera internationell attityd i kommunen som kan motverka rasism
och främja integrationsprocessen för kommunens invandrare.

♦ Internationella kontakter skall medverka till att utveckla Alvesta
kommun som lokaliseringsort. På sikt skall kontakterna medföra nya
arbetstillfällen och effektivare kommunal verksamhet.

♦ Internationella kontakter skall medverka till ökad förståelse männi-
skor emellan.

♦ Samverkan med andra kommuner och aktörer i ett ökat internatio-
nellt arbete.

♦ Inom kommunens engagemang för näringslivets utveckling, skall en
internationalisering ingå som en naturlig del. Alvesta kommun och
företagen i kommunen skall gemensamt skapa kännedom om kom-
munens produkter/tjänster och Alvesta som lokaliseringsort.

♦ Kommunen har mycket att vinna på utökade internationella kontak-
ter. Det gäller både i syfte att utveckla den kommunala verksamhe-
ten och att profilera Alvesta som en attraktiv boende-, besöks- och
etableringsort.

♦ Kommunen skall inom sin organisation utveckla EU-kunskapen och
erbjuda utbildning/kompetensutveckling bland personal och förtro-
endevalda.

♦ Alvesta kommun har sedan lång tid ett etablerat vänortssamarbete.
Samarbetet har funnit sina former och skall därför vidmakthållas.

♦ Kommunen skall ta till vara möjligheter till extern finansiering.



Handlingsplan
Internationellt arbete skall integreras i den kommunala förvaltningsor-
ganisationens ordinarie verksamheter. Detta bör ske i form av:
- aktuell omvärldsbevakning
- initiering och medverkan i internationella projekt
- kontakter med människor i andra länder
- studiebesök
- utbildning i EU-kunskap
- marknadsföring av Alvesta kommun

Beslutsvägar / Organisation
Kommunstyrelsen skall vara ansvarig för kommunens officiella, formella
kontakter, d v s de kontakter där Alvesta kommun uppträder som repre-
sentant för den lokala myndigheten.

Kommunledningskontoret skall svara för det övergripande internatio-
nella arbetet vad gäller kontaktskapande, näringslivsutveckling, kom-
munala profilområden, kunskapsspridning och andra specifika kom-
munledningskontakter.

Varje nämnd och förvaltning ansvarar för att skapa och vidmakthålla
internationella kontakter på verksamhetsnivå. Ansvaret för upprättande
av underlag ligger på varje verksamhetsansvarig. Formella EU-
ansökningar eller liknande skall tecknas av nämndsordföranden.

Nya vänorter skall beslutas av kommunstyrelsen.

Utvärdering
Minst en gång om året skall pågående internationella projekt rapporte-
ras till kommunledningskontoret där en projektdatabas upprättas.
Internationella projekt rapporteras till kommunstyrelsen när de avslu-
tats, dock senast vid årsskiftet. Varje nämnd/förvaltning rapporterar årli-
gen internationellt arbete i verksamhetsplaner och verksamhetsberät-
telser.
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