
Internationell strategi  
- Åmåls kommun

”Det internationella arbetet ska vara ett verktyg för att tillföra kompetens, erfarenhet, ekonomiska  
resurser och skapa framtidstro i utvecklingen av Åmåls kommuns alla verksamheter.”



Åmål - Sveriges mest gästvänliga stad
Åmåls kommun ska ha ett tydligt internationellt fokus som 
visar på att vi är aktiva och modiga i vårt arbete med att 
fortsätta att utvecklas till Sveriges mest gästvänliga stad. 
Det internationella arbetet ska bidra till att utveckla och 

skapa nytta för kommunens verksamheter med huvud-
sakligt avstamp i EU:s tillväxtsstrategi Europa 2020, mot 
kommunens vision och mål samt Västra Götaland 2020 
strategin(VG 2020).

Europa 2020 strategin
EU:s tillväxt strategi som ska hjälpa EU och medlemsländerna att uppnå hög sysselsättning, god produktivitet och stor 
social sammanhållning.

Europa 2020:s huvudinitiativ är:
• Smart tillväxt: utbildning, kunskap och innovation. 
• Hållbar tillväxt: en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi
• Tillväxt för alla: hög sysselsättning och minskade ekonomiska, sociala och geografiska klyftor. 

VG 2020 strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020
Strategin har starka kopplingar till EU:s strategi för tillväxt, Europa 2020. Målet är att invånarna i Västra Götaland ska ha 
bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. 

VG 2020 har fyra teman:
• En ledande kunskapsregion: med bland annat ökat entreprenörskap, konkurrenskraftiga små och medelstora företag.
• En region för alla: bryt utanförskap och stärk koppling mellan utbildning och arbetsliv, livslångt lärande för ökad 
  delaktighet och konkurrenskraft samt tillgång till kommunikation. 
• En region där vi tar globalt ansvar: ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan, ansvarsfull och hållbar  
  konsumtion. 
• En region som syns och engagerar: En ledande kulturregion med fokus på delaktighet, ökat utbyte med omvärlden. 

Åmåls vision
Genuin, omtänksam, aktiv och modig är värdeorden som beskriver personligheten i varumärket Åmål.

Strategiska utvecklingsområden och strategiska mål:
• Lärande och utveckling: I Åmål ska alla ha en möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet
• Livslång trygghet: I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden
• Företagsamhet och kreativitet: Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet  
  genom att skapa goda förutsättningar och stimulera till kreativa idéer.
• Kultur och rekreation: Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus.



Bakgrund och utgångspunkter:
Åmåls kommun har en lång och bred erfarenhet av att 
arbeta internationellt och har med tiden skapat sig vär-
defulla och goda relationer med länder runtom i världen. 
Olika utvecklingsprojekt har genomförts med bland annat 
Uganda, Kina och Ukraina där demokratifrågor haft en 
central roll men även ungas möjligheter till inflytande i 
samhället. Kommunens tydliga internationella profilering 
har skapat möjligheter till konsultuppdrag åt bland annat 
SKL international och gjort Åmål känd såväl nationellt som 
internationellt.

Tack var ett tydligt internationellt fokus har Åmåls kommun 
kunnat ge ungdomar möjligheten till internationell rörlighet 
och skaffa sig erfarenheter utomlands via utbytesstipendi-
er, ungdomsutbyten, volontärtjänst och praktik med mera.

I en alltmer globaliserad värld där omvärlden och EU 
påverkar oss alltmer blir sambandet mellan det lokala 
och globala allt tydligare. Avståndet till andra länder och 
kontinenter minskar i och med den globala ekonomin och 
en allt mer utvecklad kommunikation.

Möjligheterna för lokal och regional utveckling i Sverige 
påverkas tydligt av förändringar som sker på den in-
ternationella arenan. Kommuners internationella arbete 
uppmuntras och stöds av den svenska regeringen, där 
samverkan över statsgränser ses som ett naturligt inslag 
för kommunernas utveckling.

Internationaliseringsarbetet har och ska fortsätta att göra 
Åmål känd för omvärlden och stärka kommunens kon-
kurrenskraft. I de fall Åmåls kommun medverkar i olika 

internationella sammanhang leder det till utveckling av 
både medarbetare och verksamhet. Möjligheter till inter-
nationella utbyten vid kommunala arbetsplatser gör Åmåls 
kommun till en attraktiv arbetsgivare och stärker rekryte-
ringen av framförallt unga.

Kontakter och ömsesidigt lärande med andra länder 
i Europa och världen utvecklar våra egna kommunala 
verksamheter. Offentliga organisationer och myndigheter 
påverkas dagligen av olika EU-beslut. Det är därför viktigt 
att kommunen ställer sig à jour med samhällsutvecklingen 
och ligger i framkant när det gäller omvärldsbevakning och 
ser hur vi på bästa möjliga sätt kan använda oss av utveck-
lingsmedel både lokalt som regionalt. Ett framgångsrikt 
internationellt arbete i Åmåls kommun är avgörande för 
hur stor del av EU: s utvecklingsmedel kommunen får ta 
del av.

Öppenhet och intresse för internationella frågor ska utgöra 
en självklar del i det kommunala arbetet då internationali-
sering skapar förutsättningar för fler kontakter och nätverk 
i många delar av världen.
Tack vare ett tydligt internationellt fokus har Åmåls kom-
mun även kunnat ge ungdomar möjligheten till att skaffa 
sig erfarenheter och kunskaper utomlands via ungdomsut-
byten, volontärtjänst, praktik m.m. 

Syfte:
Åmåls kommuns internationella arbete syftar till och bidrar 
med att utveckla kommunens verksamheter. Detta genom 
samarbete med internationella partners, projekt, nätverk 
samt extern finansiering.

Internationellt arbete bidrar till en ökad kunskap, förståelse 
och tolerans för andra kulturer. En samverkan länder emel-
lan bidrar till demokratispridning världen över.

Det är viktigt att Åmåls kommun tar tillvara på de möjlighe-
ter och resurser som ett internationellt arbete ger. Arbetet 
syftar även till att öka ungdomars möjlighet till internatio-
nell rörlighet.



Prioriterade områden:
Sysselsättning och hållbar tillväxt
Åmåls kommun arbetar målmedvetet för att bidra till arbe-
te och tillväxt i regionen. Goda kontakter med näringslivet, 
aktivt arbetsmarknads- och integrationsarbete är några 
nyckelfaktorer. Fokus ska ligga på att stimulera arbete och 
hållbar tillväxt genom internationellt samarbete med städer 
och regioner som arbetar på liknande sätt och har liknande 
förhållanden/förutsättningar. Ett ökat internationellt en-
gagemang från kommunens sida ska främja näringslivets 
utveckling, en ökad turism och samverkan samt medverka 
till att skapa ett attraktivt näringslivsklimat. De flesta före-
tag är gränslösa i sina affärer därför sker företagsetable-
ringar ofta med ett internationellt perspektiv. Därför krävs 
det att kommunen har kunskap om diverse internationella 
områden, frågor etc. 
Det är viktigt att Åmåls kommun tar tillvara på de möjlighe-
ter och resurser som ett internationellt arbete ger.

Kunskapsutbyte och kompetensutveckling
Det internationella arbetet ska uppmuntra till kunskaps-
utbyte och kompetensutveckling bland förtroendevalda 
och tjänstemän inom Åmåls kommun. Det internationella 
arbetet ska tillföra kommunen kunskap och erfarenheter, 
som innebär en kompetenshöjning och utveckling inom 
kommunen och därmed en högre kvalitet i verksamhe-
terna. Tjänstemän och förtroendevalda ska ges möjlighet 
till kompetensutveckling och medverka i utbildningar och 
studieresor för att kunna ta del av information och öka 
kunskapen. Internationella kontakter är särskilt viktigt för 
barn och unga för att skapa en hög kunskapsnivå. Enligt 
läroplanen för förskoleklass, grundskola och fritidshem 
är ett internationellt perspektiv viktigt för att kunna se den 
egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att 
skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett sam-
hälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. 
Det internationella perspektivet innebär också att utveckla 
förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Goda levnadsvillkor
Åmåls kommun ska arbeta för en hållbar utveckling 
och vara en attraktiv stad för sina kommuninvånare där 
kunskaper och erfarenheter delas med andra europeiska 
och internationella städer. Det internationella arbetet ska 
bidra till marknadsföringen av Åmål som turiststad, för 
att utveckla besöksnäringen och generera arbetstillfällen. 
Föreningar och ideella verksamheter ska ges stöttning och 
uppmuntran till internationalisering samt projektfinansie-
ring. 

Öka ungdomars möjlighet till internationell  
rörlighet
Via kommunen ges unga möjligheter till internationell 
rörlighet och skaffa sig erfarenheter utomlands via utby-
tesstipendier, ungdomsutbyten, volontärtjänst och praktik. 
Den internationella rörligheten ökar förutsättningarna för 
unga att bli mer attraktiva på en alltmer föränderlig arbets-
marknad. Det skapar även möjligheter till ökade språkkun-
skaper.

Vänortssamarbete och kommunala partnerskap  
med utvecklingsländer
Vänorts- och partnerskapssamarbetet är en viktig och 
betydelsefull del i det internationella arbetet. Vars syfte är 
att utbyta erfarenheter och att vara samarbetspartner inom 
områden som är av gemensamt intresse. 

Extern finansiering
Åmåls kommun måste vara öppet för att utveckla lämpliga 
samarbeten med andra kommuner och organisationer 
inom olika EU- och internationella program. Samarbetet 
med andra länder sker alltmer i partnerskap och deltagan-
de i gemensamma utvecklingsprojekt.

”Internationellt arbete bidrar till en 
ökad kunskap, förståelse och tolerans 
för andra kulturer.” 



Organisation och ansvar:
Följande organisation ska gälla för det  
internationella arbetet:
Kommunfullmäktiges ordförande samt kommunstyrel-
sens ordförande är kommunens främsta representanter i 
internationella sammanhang och därför bör någon av dem 
medverka i de mer officiella internationella kontakterna. 

Kommunstyrelsen och dess ordförande svarar för strate-
gisk ledning av det internationella arbetet

Redovisning över pågående internationellt arbete samt 
diskussioner om framtidsplaner sker i samråd med 
styrgruppen för internationellt arbete bestående av kom-
munstyrelsens ordförande, kommunfullmäktiges ord-
förande, kommunchef, representant från oppositionen 
samt internationell samordnare och EU- samordnare. Via 
styrgruppen får kommunens internationella arbete transpa-
rens och förankring. Styrgruppen fungerar även som stöd 
åt den internationella samordnaren samt EU-samordnaren 
i internationella frågor. Styrgruppen för internationellt 
arbete träffas två gånger per år men kan komma att träffas 
ytterligare om behov finns. Kommunstyrelsens ordförande 
sammankallar till mötena.

Det internationella arbetet ska rapporteras regelbundet till 
kommunstyrelsen, respektive nämnd samt centrala led-
ningsgruppen. I förekommande fall kan även rapport ges 
till kommunfullmäktige.

Utvecklingsenheten vid kommunstyrelseförvaltningen har 
ett samordningsansvar för kommunens internationella 
arbete och engagemang. Enheten utgör stöd för förvalt-
ningarna samt för förvaltningsövergripande projekt. I 

uppdraget ingår också att hålla kommunen uppdaterad och 
informerad om EU-direktiv/beslut med mera som påverkar 
kommunen. Utvecklingsenheten har i uppdrag att infor-
mera och utbilda personal och förtroendevalda i EU-frågor 
samt stimulera till projektansökningar. Ett viktigt verktyg 
för detta är Europa Direktkontoret. Kontoret är ett viktigt 
redskap för att kunna åstadkomma ökad kompetens bland 
politiker och tjänstemän. Europa Direkt Fyrbodal drivs av 
EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentets 
informationskontor, Åmåls kommun och Västra Götalands-
regionen.

Nämnder och förvaltningar ansvarar för sitt internatio-
nella arbete och har det löpande ansvaret för pågående 
internationella projekt inom sitt verksamhetsområde samt 
projektrapportering. De internationella aktiviteterna ska ha 
direkt koppling till verksamhetens utvecklingsbehov och till 
kommunens internationella strategi. 

Kommunchef i samråd med berörd förvaltningschef samt 
internationell samordnare utser delegation för resor.

Omvärldsbevakare (kontaktperson) utses från varje för-
valtning/bolag som ges utrymme och möjlighet att ansvara 
för att sprida kunskap och information inom förvaltningen 
samt inspirera till att utvecklingsprojekt söks och genom-
förs. Utvecklingsenheten finns här att tillgå som stöd.

I kommunens årliga budget avsätts medel för internatio-
nella kontakter, vänortsarbete/partnerskap samt förbere-
delser av medverkan i internationella projekt.

”Åmåls kommun har en lång och bred 
erfarenhet av att arbeta internationellt 
och har med tiden skapat sig viktiga 
och goda relationer med länder runtom 
i världen.”



Anna Lundin, Internationell samordnare

Telefon 0532-170 20, anna.lundin@amal.se

För mer information


