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1. INLEDNING 

 

Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna under de senaste 

decennierna. Sedan Sverige blev medlem i EU (Europeiska Unionen) 1995 har 

det internationella samarbetet breddats och fördjupats. Ökade möjligheter för 

information, kunskaps och erfarenhetsutbyte, kapital och personers 

möjligheter att röra sig över nationsgränser gör att såväl företags som 

organisationers och privatpersoners intressen blir alltmer globala. 

 

Sveriges medlemskap i EU påverkar det dagliga livet både direkt och 

indirekt. SKL (Sveriges kommuner och landsting) beräknar att ca 60 % av de 

beslut som fattas i offentlig verksamhet påverkas av EU. Genom att aktivt ta 

del av de möjligheter som globaliseringen och medlemskapet i EU innebär 

kan Tranemo kommuns möjligheter att bli mer känd ur ett globalt perspektiv 

som präglas av konkurrens mellan länder, regioner och kommuner stärkas. 

 

EU-medlemskapet kan vara ett verktyg för att utveckla kommunens 

verksamheter för att nå kommunens mål och dessutom ge det lokala 

näringslivet möjligheter till utveckling. Internationellt samarbete ger därtill 

stora mervärden i form av ökad förståelse för andra kulturer, bättre 

språkkunskaper och spännande upplevelser och erfarenheter. 

 

Internationell utblick och internationellt samarbete är betydelsefulla faktorer 

för kommunens utveckling och tillväxt. 

 

 

2. SYFTE 

 

Denna policy är ett medel för att nå målen i kommunens vision och 

utvecklingsstrategi. Syftet är att skapa en plattform för kommunens arbete 

med internationalisering genom att fastslå en gemensam grundsyn, struktur, 

bred förankring samt för att identifiera framgångsfaktorerna.  

 

Kommunens internationella arbete syftar till att utveckla kommunen och att 

tillvarata de mervärden som internationellt samarbete genererar. Genom ett 

aktivt engagemang eftersträvar Tranemo kommun att: 

- Öka förståelsen för omvärlden 



- Främja erfarenhetsutbyte med andra länder 

- Tillvarata möjligheter till EU-finansiering och andra möjligheter för 

medfinansiering för verksamhetsutveckling 

 

 

3. FRAMTIDSBILD 

 

Aktivt internationellt deltagande är ett profilområde för Tranemo kommun. 

Tack vare god kompetens om EU´s fonder och program beaktas 

möjligheterna till EU-finansiering vid all verksamhets-och  

kompetensutveckling.  

 

EU-projekt främjar utvecklingen i kommunen och gör att Tranemo lockar 

kompetent arbetskraft, har ett diversifierat och blomstrande näringsliv, 

ungdomar väljer fortsatta studier i kommunen samt gör att Tranemo är 

attraktivt för boende och turister.  

 

Gemensamma problem kräver gemensamma lösningar och att i utvecklandet 

av EU-projekt ta hänsyn till den europeiska strategin Europa 2020 skall ses 

som en självklarhet. 

 

 

4. ÖVERGRIPANDE MÅL 

 

De övergripande målen för kommunens internationella arbete är att bidra till den 

kommunala organisationens arbete för att nå: 

- En effektiv verksamhet med hög kvalitets- och servicenivå 

- En verksamhet för barn- och ungdomar som är i nationell toppklass 

- En stark centralort och ett starkt tätortsområde i Tranemo – Limmared. 

 

Detta genom att: 

- Ta del av ny kunskap och erfarenhetsutbyten som berikar och utvecklar 

kommunens verksamheter 

- Stötta näringslivets utveckling 



- Ta del av utbyten och dialog vilka fördjupar och förbättrar demokratins 

funktion 

- Öka kunskapen inom alla verksamheter om möjligheterna till 

internationellt samarbete och EU-stöd 

- Stimulera medborgarnas intresse för EU och internationellt samarbete 

 

Allt internationellt arbete i kommunen skall vara en integrerad del av den 

ordinarie verksamheten och ligga i linje med kommunens övriga 

utvecklingsarbete. EU:s fonder och program skall stödja utvecklingsarbetet. 

 

Tranemo kommuns verksamheter ska även ta hänsyn till det nationella 

reformprogrammet vilket bygger på Europa 2020 strategin. Detta reformprogram 

revideras årligen och påvisar vilka konkreta mål Sverige ska uppnå med siktet 

inställt på år 2020.  

De delar av Europa 2020 som delvis åligger kommunerna att arbeta med är: 

 Att eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till väl över 80 

procent för kvinnor och män i åldrarna 20–64 till år 2020.  

 Att öka den sociala delaktigheten genom att minska andelen kvinnor 

och män 20–64 år som är utanför arbetskraften, långtidsarbetslösa 

eller långtidssjukskrivna till väl under 14 procent 2020. 

 Att andelen 18–24-åringar som inte avslutat gymnasiestudier och som 

inte studerar ska vara mindre än 10 procent 2020 

 Att minska utsläpp av växthusgaser med 17 procent till år 2020 

jämfört med 2005. Våra utsläpp bör vara 40 procent lägre år 2020 än 

utsläppen 1990. Andelen förnybar energi ska öka till 49 procent år 

2020. Målet för energieffektivitet är minskad energiintensitet med 20 

procent till 2020 jämfört med 2008. 

 
(källa: Sveriges nationella reformprogram 2011, Europa2020 EU´s strategi för en smart och hållbar tillväxt 

för alla, Regeringskansliet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. FRAMGÅNGSFAKTORER 

 

Internationellt arbete är ofta resurskrävande, inte minst i form av 

informationsinhämtning. Det är därför viktigt att samtliga sektioner och 

funktioner samverkar så att de gemensamma resurserna i form av kontakter, 

kunskap och kompetens används på ett effektivt sätt. 

 

Samverkan skall också etableras med näringslivet samt lokala, regionala och 

nationella aktörer som: 

- West Sweden 

- Västra Götalandsregionens Internationella enhet 

- SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) 

- EuroInfo  

 

Ett sätt att få kontinuitet i de internationella kontakterna och främja 

möjligheterna att påverka eller delta i utvecklingsarbete är att aktivt delta i 

organisationer och nätverk. Erfarenheten visar att betydande arbetsinsatser samt 

ett aktivt engagemang från politiker och ledning är avgörande framgångsfaktorer 

för att nå konkreta resultat vid internationella projekt. 

 

Kommunens deltagande i organisationer och nätverk skall ha ett tydligt och 

uttalat syfte med koppling till den internationella policyn samt utvärderas och 

omprövas. Man skall även arbeta för samverkan med andra kommuner och 

regioner för att tillsammans samverka omkring gemensamma utvecklingsfrågor. 

 

West Sweden kommer att genomföra en djupgående projektanalys (WEPA) i 

kommunen under våren 2012. Denna analys kommer vara en grund för hur 

kommunens verksamheter kan använda sig av EU´s sektorsprogram i framtiden.  

 

Denna policy bör revideras vid inträde i ny programperiod 2014 då nya 

prioriteringar och kriterier kan komma att gälla vid kommunens internationella 

arbete.  

 

 

 

 



6. PRIORITERADE VERKSAMHETSOMRÅDEN 

 

För att uppnå god effektivitet skall allt internationellt arbete och engagemang 

vara en integrerad del av kommunens ordinarie verksamhet. 

 

Det internationella arbetet skall i första hand riktas mot följande prioriterade 

områden; som ansluter till den av kommunfullmäktige antagna vision och 

utvecklingsstrategin: 

- Boende 

- Lärande 

- Livskraft 

- Kommunikationer 

- Företagsamhet 

 

Inom samtliga områden skall det internationella arbetet genomsyras och präglas 

av de övergripande perspektiven ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 

 

 

7. ORGANISATION 

 

Kommunstyrelsen svarar för övergripande strategisk ledning och samordning av 

kommunens internationella arbete. Det verkställande övergripande ansvaret 

svarar kommunchefen för. 

 

För att bevaka sektionernas ämnesområden och vara den interna motorn i det 

internationella arbetet skall varje sektion utse en eller flera kontaktpersoner. 

 

Kontaktpersonerna kommer att vara ansvariga för informationsspridning, råd, 

stöd, uppmuntran, samordning, uppföljning och rapportering av kommunens 

internationella aktiviteter. De kommer även att delta i arbetsgruppen, TIA 

Tranemos Internationella Arbetsgrupp.  

 

I anslutning till EU:s pågående programperiod 2007-2013 anställdes en EU-

projektsamordnare med uppgift att aktivt arbeta med verksamheternas 

engagemang i EU-projekt. EU-projektsamordnaren arbetar bland annat som 

bollplank, informatör och biträder verksamheterna med ansökningar och 



projektutveckling för att ansöka om medel från EU:s strukturfonder och 

sektorsprogram. 

 

Linjeorganisationen ansvarar för att goda rutiner upprätthålls avseende ekonomi 

och personalfrågor i internationella projekt.  

 

 

 

 

 

 


