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FÖRVALTNINGS NIVÅ

Bakgrund

En ökad internationalise-
ring, Sveriges medlemskap 
i EU och ett integrerat Eu-
ropa ställer nya krav men 
skapar också nya möjlighe-
ter. Även Sävsjö påverkas 
allt mer av omvärlden. In-
ternationella kontakter och 

samarbeten blir allt viktigare och internationalisering har blivit 
en del av samhällets utveckling. 
   En internationell strategi i Sävsjö kommun ska bidra till att 
skapa en gemensam plattform och referensram för Sävsjö 
Kommuns internationella arbete. 

Vision - internationellt arbete

•	 Ökad förståelse för olika kulturer.
•	 Ökad möjlighet för kommuninnevånarna att intressera 

sig för de internationella frågorna.
•	 Det internationella perspektivet tillför kompetens och er-

farenheter i syfte att stödja verksamhetsutveckling.

Syfte

Ett internationellt arbete skall ses som en möjlighet, ett verktyg 
att utveckla verksamhet och kompetens i kommunen. Ett inter-
nationellt projekt skall alltid utgå från ett behov vi har och som 
vi tror att vi delar med andra i världen.



Mål

Målet är att bidra till att Utvecklingsstrategin (Usen) uppfylls.

Delmål

•	 Projektinitiativ med internationella kontakter ska tas och 
möjligheten att söka finansiering från Eu:s fonder och 
program inom programperioden 2014-2020 ska tillvara-
tas.

•	 Fler internationella aktiviteter ska uppmuntras genom 
exempelvis deltagande i europeiska nätverk, konferen-
ser, studiebesök, projekt och vänortssamarbete.

•	 I kommunens utvecklingsarbete skall möjligheten till in-
ternationellt samarbete och extern medfinansiering alltid 
prövas.

Prioriterade områden i det
internationella arbetet

Våra utmaningar delas med andra i Europa och genom ett aktivt 
samarbete kan vi ta del av erfarenheter och kunskap som är till 
nytta för utvecklingen i våra egna verksamheter.  
    Eu :s tillväxtstrategi, Europa 2020 har lagt fast kursen för 
unionens gemensamma arbete för att uppnå smart och hållbar 
tillväxt för alla.
    Jönköpings läns utvecklingsstrategi ,” RUS- regional utveck-
lingsstrategi för region Jönköping 2025” har ett långsiktigt mål 
om en snabbare, öppnare och smartare region Jönköping och 
har prioriterat två målområden: Näringsliv och Livsmiljö.
    Sävsjö Kommuns Utvecklingsstrategi  för 2011-2015 med 
sikte på 2020 ( Usen) ligger väl i linje med inriktningen i Europa 
2020 och Jönköpings läns RUS 2025.
   Med detts tre punkter som ut-
gångspunkt och en genomförd 
kartläggning i Sävsjö Kommuns 
förvaltningar har följande priorite-
rade områden valts ut;

•	 Omvärldsbevakning, 
•	 Näringslivsutveckling,
•	 Utbildning och ungdomar 
•	 Miljö och klimat. 



Omvärldsbevakning

Sävsjö är i hög grad beroende av utvecklingen i omvärlden. 
Lagstiftning, influenser och händelser påverkar direkt eller in-
direkt utvecklingen och tillväxten. Det är viktigt att ha en god 
beredskap, vara uppdaterad och ha kunskap om Eu:s fonder. 
Omvärldsbevakning bör därför ske i varje förvaltning men med 
ett centralt stöd och samordning.

Näringslivsutveckling

I utvecklingsstrategin står följande; ”Vi vill ha ett samhälle där 
människor och företag har skaparkraft och känner att de kan 
växa och utvecklas”. I utvecklingsstrategin står också; ”För att 
vända trenden i industrisektorn krävs nya innovationer och för-
ädling av producerade varor och tjänster”.
  Tillväxt i näringslivet är en förutsättning för kommunens ut-
veckling både i stad och på landsbygd för att fler arbetstillfällen 
ska kunna skapas.
   Internationellt arbete syftar i detta sammanhang till att öppna 
dörrar för näringslivet, skapa kontakter och utbyta erfarenhe-
ter men också till att attrahera till investeringar, öka kunskaps-
spridning och bidra till kompetensutveckling.  En internationell 
strategi ska bidra till att skapa goda förutsättningar för företag 
att verka internationellt och delta i Eu-finansierade utvecklings-
projekt. 

Utbildning och ungdomar

I utvecklingsstrategin står följande; ”En satsning på stimulans 
till högre utbildning bör ske, och en inventering av företagens 
behov av kompetenshöjande utbildningar måste göras”
   För att barn och ungdomar i framtiden ska kunna verka i en 
globaliserad värld är det internationella perspektivet en förut-
sättning. Att barn och ungdomar lär sig mer om vår omvärld, 



språk och förståelse för andra kulturer stärker vårt samhälle. 
Det internationella arbetet ska bidra till verksamhets- och kva-
litetsutveckling. 
   Internationalisering i förskola och skola innebär att arbeta och 
samarbeta för att öka kunskapen om och förståelsen för andra 
länder och kulturer. Det kan också handla om att genom ett 
internationellt perspektiv fördjupa barnens och elevernas kun-
skaper, förståelse och frågor inom olika områden, till exempel 
klimatförändringar, vad religioner och livsåskådningar har för 
betydelse och vilka effekter den internationella handeln får för 
välfärden i olika delar av världen. 
  I förskolans, grundskolans och gymnasieskolans läroplan står 
det: 
”Det svenska samhällets internationalisering och den växande 
rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på män-
niskors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i 
en kulturell mångfald”. Här slås fast att skolan har ett ansvar 
för att stärka elevers och lärares förmåga att förstå och leva sig 
in i andra människors villkor och värderingar. Enligt de svenska 
styrdokumenten ska ett etiskt, internationellt och miljöperspek-
tiv prägla skolutbildningen. 
   Att samarbeta internationellt är ett sätt att möta kraven i läro-
planer och kursplaner. Det ger goda möjligheter att arbeta med 
ett eller flera ämnen utifrån ett tematiskt perspektiv och ger 
också ofta pedagogiska vinster. Inte minst i form av en möjlig-
het att reflektera över den egna verksamheten och ett ökat en-
gagemang för lärandet från lärare och elever. Dessutom innebär 
internationellt samarbete insikter i nya utbildningsmiljöer och 
kan, genom erfarenhetsutbyten med lärare och skolledare i an-
dra länder, utmynna i nya sätt att undervisa.
  För att öka acceptansen mellan olika grupperingar i samhäl-
let bör ungdomar erbjudas plattformar för internationell utblick

Miljö och Klimat

Infrastruktur och livsmiljö är exempel 
på stora utmaningar som vi delar med 
andra. I utvecklingsstrategin står föl-
jande; ”Kommunen ska aktivt verka för 
ökat utnyttjande av förnyelsebara en-
ergikällor och för fortsatt utbyggnad av 
fjärrvärme och vindkraft. Vi ska sträva 
efter att minska såväl energi- och re-



sursförbrukning som avfall och utsläpp till mark, atmosfär och 
vatten”.
    Det internationella arbetet inom detta område bör ha fokus 
på att utbyta erfarenheter med andra för att hitta nya möjlig-
heter till utveckling om hur vi kan bygga hållbart och skapa en 
attraktiv miljö.

Arbetssätt, organisation och ansvarsfördelning

Det internationella perspektivet ska bidra till att göra Sävsjö till 
en attraktiv kommun att bo i, verka i och besöka. 

Möjligheten att samverka med redan etablerade kontakter, 
(egna eller regionala samverkanspartner) ska undersökas inn-
an nya kontakter tas. Verksamhetsutveckling och kompetensut-
veckling ska alltid vara ett prioriterat kriterium vid val av sam-
arbetspartner.

•	 Kommunfullmäktige beslutar om den internationella stra-
tegin för Sävsjö Kommun.

•	 Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens in-
ternationella arbete och ger uppdrag och mandat till den 
internationella samordningsgruppen att arbeta med in-
ternationella frågor.

•	 Nämnderna bevakar den internationella utveckling-
en inom sina respektive områden och ansvarar för att 
frågorna integreras i verksamheten.

•	 Förvaltningscheferna svarar för att det internationella 
perspektivet integreras i verksamheten och får utse en 
internationell kontaktperson för sin förvaltning som till-
sammans bildar en internationell samordningsgrupp.

•	 Den internationella samordningsgruppen ansvarar för 
samordning av det internationella arbetet. En internatio-
nell samordnare leder gruppen.

Den internationella samordningsgruppen;

•	 Samordnar omvärldsbevakning.
•	 Uppmuntrar till internationellt arbete och samarbete mel-

lan förvaltningarna.
•	 Utbyter erfarenheter och goda exempel.
•	 Redovisar en samlad bild över de internationella projekt 

och kontakter som pågår i kommunen.



Att vara en internationell kontaktperson 
i den internationella samordningsgrup-
pen innebär att:

•	Företräda sin förvaltning i den interna-
tionella samordningsgruppen
•	Att vara en länk för informations- och 
kunskapsspridning. 
•	Att kunna fånga upp idéer, vara lyhörd, 
intresserad och se möjligheter med in-
ternationellt arbete i förvaltningarna uti-
från aspekterna verksamhets- och kom-
petensutveckling.

Den internationella samordnaren;

•	 Sammankallar och håller ihop den internationella sam-
ordningsgruppen.

•	 Fungerar som kontaktperson inom internationellt arbete i 
länet, i Sverige och internationellt.

•	 Medverkar i nätverk och träffar för att öka den internatio-
nella kompetensen.

•	 Sammanställer pågående internationellt arbete.

Uppföljning och mätning av delmål

Varje förvaltning ansvarar för att det internationella arbetet 
rapporteras i nämndens verksamhetsberättelse/ årsredovis-
ning. Rapporteringen ska innehålla:

•	 Pågående EU-projekt och andra internationella projekt, 
aktiviteter, kontakter och övrigt internationellt arbete. 
(antal)

•	 Redovisning av hur många möjligheter till internationella 
projekt som prövats. (antal)

•	 Redovisning/ kommentarer om vilka slutsatser man ta-
git och vilka effekter på verksamhets- och kompetensut-
vecklingen man sett och kopplingen till utvecklingsstra-
tegin.



Den internationella strategin är framtagen av en arbetsgrupp som har bestått av
representanter från Sävsjö kommuns förvaltningar. Arbetet har skett  i

samverkan med Utvecklingsavdelningen.
Kontakt: Bengt Elis Pettersson, Eu-samordnare, tel.070-265 41 71
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