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1 Inledning
Syftet med policyn är att tydliggöra hur Skövde kommun valt att definiera internationellt arbete samt
syftet och målsättningen med att integrera det internationella perspektivet i
verksamhetsutvecklingen. Vilka aktiviteter som ska genomföras inom ramen för internationellt
arbete, styrs av de olika verksamhetsplanerna.
Policyn gäller för Skövde kommun. De kommunala bolagen verkar för att intentionerna i policyn
efterlevs i den mån det är lämpligt.

2 Syfte med internationellt arbete
Skövde kommuns internationella arbete är ett verktyg för att:
•

utveckla kommunens olika verksamheter,

•

främja kommunens eget arbete med integration och samhällsutveckling,

•

främja och stödja samverkan med högskola, näringsliv, föreningar och andra aktörer som
har internationella kontakter.

Internationellt arbete bidrar även till att stärka Skövde kommuns varumärke och attraktivitet som
arbetsgivare.

3 Målsättning och förhållningssätt till
internationellt arbete
Målsättningen med Skövde kommuns internationella arbete är att det internationella perspektivet
ska beaktas och vara en integrerad del i verksamheternas utvecklingsarbete. Genom ett
internationellt engagemang ges kommunens verksamheter möjlighet att ta del av ny teknik och
forskning, samt andra arbets- och synsätt än de vi normalt möter.
En annan målsättning är att de som deltar i olika former av internationellt arbete får ökad förståelse
för olika samhällskulturer vilket främjar kommunens integrationsarbete.
Internationellt arbete handlar om att ta del av andras kunskaper och erfarenheter, men också att dela
med sig av sina egna. Skövde kommun ska därför vara öppna och ha ett generöst förhållningssätt till
att dela med sig av erfarenheter och kompetenser vid internationella möten och kontakter.
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4 Uppföljning
I samband med rapportering av kommunstyrelsens verksamhetsberättelse (tertialrapport 3) ska
uppföljning av internationella projekt och nätverk rapporteras till beredning medborgare och
folkhälsa. Internationellt arbete i sin helhet rapporteras i Skövde kommuns årsredovisning.

5 Definitioner
Med internationellt arbete definieras allt arbete där det internationella perspektivet på något sätt har
beaktats. Det är följaktligen ett brett område som omfattar allt från deltagande vid en konferens
förlagd i Sverige med internationella deltagare eller internationella frågor på agendan, till renodlade
transnationella utbyten, eller till att exempelvis skolor blir FN-certifierade. Lokalt arbete kopplat till
globala frågor så som integration och invandring kan i viss mån också ses som internationellt arbete.
Generellt kan internationellt arbete göras genom att engagera sig i fyra olika typer av aktiviteter:
Transnationella utbyten

Kan vara både en punktinsats eller en långvarig relation mellan två
städer, skolor, myndigheter osv. Det enda kravet för att ett utbyte ska
klassas som transnationellt är att det sker över gränserna på regional
eller lokal nivå.

EU-projekt

Ett flerårigt projekt som är helt eller delvis finansierat av EU.
EU- projekt behöver inte alltid vara samarbeten med städer i andra
länder, det kan också vara samarbetsprojekt mellan lokala aktörer på
regional nivå. För att något ska klassas som ett EU-projekt ska en del
av finansieringen komma från EU.

Internationella nätverk

Med ett internationellt nätverk menar man oftast ett nätverk där det
finns representanter från flera länder, men det kan också vara ett
lokalt eller nationellt nätverk som diskuterar internationella frågor.

Omvärldsbevakning

Aktivt leta möjligheter till nätverkande, samarbeten, utbyten och
projekt även utanför Sveriges gränser.
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