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Bakgrund
Globaliseringen och Sveriges EU-medlemskap har medfört att interaktionen med omvärlden sker på allt
fler nivåer. Detta har skapat nya krav och möjligheter för kommunen. Vi behöver som kommun vara
attraktiv att samarbeta med både på den nationella och den internationella arenan och själva få förståelse
och acceptans för nya kulturer. Framför allt handlar det om att marknadsföra Hjo och att sätta Hjo på
kartan. EU-medlemskapet innebär att vi i allt större utsträckning berörs av eller blir involverade i beslut
tagna utanför rikets gränser. Enligt SKL (Svenska kommuner och landsting) har ca 60 % av alla
kommunfullmäktiges beslut med EU att göra på ett eller annat sätt.

Syfte
Alla medborgare, företag, föreningar och kommunala verksamheter ska få möjlighet att delta i
internationellt samarbete. För att uppnå en hög kvalitet och effektivitet i planering, genomförande och
uppföljning av det internationella arbetet där alla strävar åt samma håll, med samma mål, behöver vi en
internationell strategi. Den internationella strategin ska hjälpa oss att närma oss visionen, som för Hjo
Kommun är:
”Internationalisering ska vara en del av vår vardag. Genom vårt engagemang för
internationellt samarbete kan vi vara med och påverka vår bygd och omvärld!”
Denna internationella strategi fastställer övergripande mål och ansvarsfördelning för det internationella
arbetet i Hjo kommun.

Mål
1.

Öka kommuninvånarnas tolerans, förståelse och utbyte med andra kulturer
Hjo kommun, dess medborgare och företag har ett samarbete med ett antal kontaktorter och
regioner både i Norden och övriga Europa. Kommunen bör uppmuntra projektinriktade samarbeten
och jobba för att samarbeten och utbyten kommer så många kommuninvånare till del som möjligt, bl
a genom ett utökat samarbete med och stöd till föreningar.

2.

Tillföra kommunens verksamheter kompetens, resurser och nya perspektiv på
verksamheten genom ett aktivt engagemang i olika internationella projekt och
samarbeten
En aktiv omvärldsbevakning för att få beredskap för och i någon mån möjlighet att påverka
internationella skeenden som har betydelse för oss är avgörande för kommunens utveckling.
Internationella kontakter kan ge oss insikter om vad som är på gång att hända samt kunskaper om
hur man tacklar den nya situationen. West Sweden, Västsveriges EU- och representationskontor, är
här en kontaktlänk mellan olika kommuner och regioner både i Västsverige och ute i Europa. Även
aktivitet med fokus på andra världsdelar och i samverkan med t ex FN-projekt är viktiga.

3.

Medverka till att medborgare, föreningar och företag etablerar internationella
kontakter och får del av strukturfonder och andra EU-medel
I en undersökning som EU-samordnaren har gjort under våren 2008 har det visat sig att flera företag
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och föreningar i Hjo på något vis har haft eller har internationella kontakter och internationell
verksamhet. För att i tid se utvecklingsmöjligheterna och hoten krävs ett omvärldsperspektiv, som
bl.a. kan fås genom just internationella kontakter. Ett forum för samarbete och utbyte av idéer och
information mellan kommunen, föreningar och företag är här viktigt.
4.

Öka samarbetet med andra kommuner och regioner i de internationella frågorna
I internationella sammanhang är Hjo en liten kommun. Vi har därför stor nytta av att samarbeta med
andra kommuner kring de internationella frågorna. Regionernas stärkta ställning i Europa innebär att
ett stort ansvar för de internationella frågorna läggs på de regionala aktörerna, t.ex. kommunerna.
Hjo kommun, tillsammans med närliggande kommuner, har en viktig roll som initiativtagare till och
aktör i regionala partnerskap för betydelsefulla utvecklingsfrågor. De kunskaper och även
utvecklingsmedel, som dessa partnerskap får i internationella allianser med andra regioner, är viktiga
för framtiden. En västsvensk region får på detta sätt möjlighet att synas i ett internationellt
sammanhang.
Ett internationellt samarbete med andra kommuner hjälper oss att se vårt eget arbete i ett
omvärldsperspektiv.

Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktige fastställer strategi och övergripande mål för kommunens internationella arbete.
Kommunstyrelsen svarar för strategisk ledning av det internationella arbetet, tar initiativet till samarbete
inom regionen i internationella frågor och ansvarar för uppföljning av avgörande inriktningar i kommunens
internationella strategi.
Samtliga verksamheter och utskott samt miljö- och bygglovnämnden skall i sina respektive planer ange
verksamhetsmål för sitt internationella arbete.
Det är viktigt att det finns en central funktion för samordning, stimulans, stöd och service till
förtroendevalda och anställda som medverkar i internationaliseringsarbetet. Ett exempel på detta är en
EU-samordnare, som driver dessa frågor och leder det internationella arbetet.

Ekonomi
EU-medlemskapet innebär möjligheter att få utvecklingsmedel från olika EU-program vid sidan av
nationella, statliga medel. Tilldelning av medel sker inte med automatik utan kräver att väl underbyggda
ansökningar tas fram, ofta i samarbete med aktörer i andra länder. Hjo kommun har en viktig uppgift i att
skapa underlag för transnationellt samarbete kring EU-projekt och nationellt finansierade projekt samt i
att utveckla kunskaper kring ansökningar till EU-programmen.

Uppföljning
Den internationella strategin revideras vartannat år.

