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Åmål i världen
Åmåls kommun vill ha ett tydligt internationellt fokus som visar att vi är aktiva och modiga i vårt
arbete med att fortsätta att utvecklas. Det internationella arbetet ska bidra till att utveckla och skapa
nytta för kommunens verksamheter med huvudsakligt avstamp i kommunens vision och mål, Agenda
20301, EU-kommissionens prioriteringar 2019–20242 samt Västra Götalands regionala
utvecklingsstrategi för 2021–20303.

Bakgrund och utgångspunkter:
Åmåls kommun har en lång och bred erfarenhet av att arbeta internationellt och har med tiden skapat
värdefulla och goda relationer med länder runtom i världen. Olika utvecklingsprojekt har genomförts
med bland annat Uganda, Kina och Ukraina, ofta med demokratifrågor och ungas inflytande som
utgångspunkt.
Kommunens internationella profilering har skapat möjligheter till konsultuppdrag åt bland annat SKL
International och gjort Åmål känt såväl nationellt som internationellt. Tack var ett tydligt
internationellt fokus har Åmåls kommun kunnat ge ungdomar möjligheten till internationell rörlighet
och att skaffa sig erfarenheter utomlands via utbytesstipendier, ungdomsutbyten, volontärtjänst,
praktik med mera.
I en 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 utvecklade kommunikationer. Möjligheterna för lokal och regional utveckling i Sverige
påverkas tydligt av förändringar som sker på den internationella arenan. I och med detta är det av stor
vikt att vår organisation integrerar det internationella perspektivet, med det Europeiska samarbetet i
fokus.
Genom att i den internationella strategin fastställa mål, prioriteringar och arbetssätt ökar
förutsättningarna att bedriva ett framgångsrikt internationellt arbete. Åmåls kommuns åtaganden och
utmaningar, inte minst inom ramen för Agenda 2030, delar vi med andra städer i Europa och
omvärlden. Genom ett aktivt samarbete kan vi utbyta kunskaper och erfarenheter vilket skapar värde
för vår utveckling. Möjligheten att arbeta med ett internationellt perspektiv leder också till
kompetensutveckling för våra anställda samt gör Åmåls kommun till en attraktiv arbetsgivare.

Syfte:
Åmåls kommuns internationella arbete ska syfta och bidra till att kommunens mål uppfylls. Genom
samarbete med internationella partners, projekt, nätverk samt extern finansiering bidrar arbetet till en
ökad kunskap, förståelse och tolerans för andra kulturer. En samverkan länder emellan bidrar till
demokratispridning och en fredligare utveckling, världen över. Det internationella arbetet ska ses som
ett verktyg för att främja verksamhetsutveckling och kompetensutveckling samtidigt som det ska
skapa ett mervärde för invånare och företag i Åmåls kommun. Genom att vara en aktiv part, som
offentlig aktör, på den internationella arenan skapar kommunen möjligheter för individer och
näringsidkare.
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Prioriterade områden:
Sysselsättning och hållbar tillväxt
Åmåls kommun arbetar målmedvetet för att bidra till arbete och tillväxt i regionen. Goda kontakter
med näringslivet samt aktivt arbetsmarknads- och integrationsarbete är några nyckelfaktorer.
Kommunen vill genom sitt internationella arbete stärka företag i Åmål men också marknadsföra Åmål
som en plats att etablera sig på. Fokus ska ligga på att stimulera arbete och hållbar tillväxt genom
internationellt samarbete med städer och regioner där möjligheterna till en sådan gynnsam utveckling
bedöms som störst.
De platser som Åmåls kommun söker samarbeten med kan gärna finnas i Europa och Norden men
också i andra delar av världen, när så bedöms förenligt med Åmåls kommuns mål och intressen. Ett
ökat internationellt engagemang från kommunens sida ska främja näringslivets utveckling, öka turism
samt samverka och medverka till att skapa ett attraktivt näringslivsklimat.
Kunskapsutbyte och kompetensutveckling
Det internationella arbetet ska uppmuntra till kunskapsutbyte och kompetensutveckling bland
förtroendevalda och anställda 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 verksamheterna. Anställda och förtroendevalda ska ges möjlighet till
kompetensutveckling, 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 samhälle 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 kommun för sina invånare
där kunskaper och erfarenheter delas med andra europeiska och internationella kommuner. Det
internationella arbetet ska bidra till marknadsföringen av Åmål som turistmål, för att utveckla
besöksnäringen och generera arbetstillfällen. Föreningar och ideella verksamheter ska ges stöttning
och uppmuntran till internationalisering samt projektfinansiering.
Öka ungdomars möjlighet till internationell rörlighet
Via kommunens internationella arbete ges unga möjligheter till internationell rörlighet och att skaffa
sig erfarenheter utomlands via utbytesstipendier, ungdomsutbyten, volontärtjänst och praktik. Den
internationella rörligheten ökar förutsättningarna för unga att bli mer attraktiva på en alltmer
föränderlig och global arbetsmarknad. Det skapar även möjligheter till ökade språkkunskaper. Åmåls
kommun vill även satsa på korttidsplatser som volontär för unga som står långt från arbetsmarknaden.
Studier visar att möjligheten till egen försörjning och god hälsa bland unga ökar genom denna typ av
aktiviteter.
Vänortssamarbete och kommunala partnerskap
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. Åmåls kommun vill utveckla existerande samarbeten och är öppna för nya i framtiden.

Extern finansiering
Som liten kommun med begränsade ekonomiska resurser bör Åmåls kommun ha en öppen inställning
till att utveckla lämpliga samarbeten med andra kommuner och organisationer för att lösa de
utmaningar som man har att hantera. Samarbete med andra länder, kommuner och regioner sker
alltmer i partnerskap och deltagande i gemensamma utvecklingsprojekt som kan generera extra
resurser. Detta är ett strategiskt och klokt sätt att maximera såväl utvecklingsmöjligheter som
resursanvändning med invånarens bästa i fokus.

Organisation och ansvar:
Kommunfullmäktiges presidium samt kommunstyrelsens presidium är kommunens främsta
representanter i internationella sammanhang och därför bör några av dessa förtroendevalda medverka i
de mer officiella internationella kontakterna.
Kommunstyrelsen och dess ordförande svarar för strategisk ledning av det internationella arbetet.
Redovisning över pågående internationellt arbete samt diskussioner om framtidsplaner sker i första
hand inom ramen för kommunstyrelsens arbetsutskott och i frågor av särskild betydelse, i
kommunstyrelsen och, när så krävs, kommunfullmäktige. Redovisningen ger kommunens
internationella arbete transparens och förankring samt fungerar som stöd åt den internationella
strategen.
Det internationella arbetet ska rapporteras till kommunstyrelsen, respektive nämnd samt centrala
ledningsgruppen i den omfattning som efterfrågas och i proportion till pågående internationella
aktiviteter. Kommunstyrelsen får en gång per år en sammanställning över det gångna årets
internationella arbete inom kommunen. När kommunstyrelsen så finner lämpligt, eller fullmäktiges
presidium så begär, sker rapport även till kommunfullmäktige.
Kommundirektör i samråd med berörd förvaltningschef samt internationell strateg utser
tjänstemannadelegation för resor.
Det är viktigt att den politiska majoriteten men också opposition bjuds in vid internationella resor och
representation. Delegationernas numerär och kostnader ska stå i proportion till arbete och resurser som
avsatts för det specifika arbete de avser.
Kansli- och utredningsenheten vid kommunstyrelseförvaltningen har ett samordningsansvar för
kommunens internationella arbete och engagemang och utgör ett stöd för förvaltningarna. I uppdraget
ingår också att hålla kommunen uppdaterad och informerad om EU-direktiv/beslut med mera som
påverkar kommunen. Kansli- och utredningsenheten har i uppdrag att informera och utbilda personal
och förtroendevalda i EU-frågor samt stimulera till projektansökningar. Ett viktigt verktyg för detta
arbete är Europa Direkt-kontoret. Åmåls kommun är värdorganisation för Europa Direkt Fyrbodal,
kontoret är medfinansierat av EU-kommissionen samt Västra Götalandsregionen.
De medel för internationella stipendier för unga som avsatts av kommunfullmäktige, fördelas och
administreras av barn- och utbildningsnämnden, med stöd från den internationella strategen.
Målgruppen för dessa stipendier och medel är barn och unga i Åmåls kommun och syftet är att ge
ökad kunskap och erfarenhet av omvärlden samt internationella kontakter. Huvudsakligen ska
stipendiemedlen rikas till åldersgruppen 13–19 år.

