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HANDLINGSPLAN FÖR GNOSJÖ KOMMUNS
INTERNATIONELLA ARBETE
BAKGRUND
Gnosjö kommun, liksom alla andra kommuner i Sverige och världen, lever i en tid med
många kontakter utanför kommunen. Dessa kontakter omfattar Gnosjöregionen, länet, riket,
men även utlandet.
För att få en ett gemensamt synsätt på de internationella kontakterna och utnyttjandet av EUmedlemskapet har ett förslag till handlingsplan för Gnosjö kommuns internationella arbete
tagits fram.
Behovet av en policy har vuxit fram sedan andra hälften av 1990-talet. Året 1993 antog
Gnosjö kommun Stövring kommun i Danmark och Targale kommun i Lettland som vänorter.
Under 2003 har Bialogard i Polen antagits som vänort. Vänortsavtalet med Bialogard är
tidsbegränsat till 5 år för att sedan utvärderas. Samarbetet ska gälla främst skola, socialtjänst
och miljö.
Vad gäller Stövring så handlar vänortssamarbetet om näringsliv, kultur, utbildning och turism.
I Targale handlar samarbetet om demokratifrågor, energi- och miljöfrågor, utbildning, ITutveckling och äldre- och handikappomsorg.
Sveriges inträde i Europiska unionen har påtagligt ökat de internationella kontakterna.
Ett ungdomsgymnasium har också etablerats inom kommunen under 1990-talet. Många
projekt och kontakter finns med skolor i ett flertal länder.
I Gnosjö kommuns vision står bl a:
Gnosjö, en kommun:
Som tillhör en region som ligger i framkant nationellt och internationellt
både avseende näringsliv och offentlig verksamhet.
För att möjliggöra att denna del av kommunens vision förverkligas måste möjligheterna till
internationellt utbyte vara mycket goda. Impulser och goda exempel kan hämtas utifrån för att
förbättra verksamheter i Gnosjö. Detta gäller alla verksamma inom Gnosjö kommun, d v s
politiker, tjänstemän, elever och bolag.
Att erbjuda elever på skolorna inom kommunen olika former av internationellt utbyte är
mycket viktigt. Ett framtida jobb inom industrin kommer säkerligen innebära kontakter med
olika länder och kulturer.
SYFTE
Handlingsprogrammet ska vara ett stöd för de kommunala förvaltningarna då t.ex. osäkerhet
uppstår om prioriteringar mellan olika aktiviteter och arrangemang etc. Ansvarsfördelningen
skall vara tydlig.
Nämnder och styrelser ska ha en gemensam utgångspunkt för sina internationella kontakter.
Grundläggande mål, ge rekommendationer och anvisningar redovisas.
Dessa principer reglerar inte de internationella kontakterna i detalj. Tillämpningar bedöms av
respektive nämnd beroende på dess verksamhet och förutsättningar.

Inom vissa verksamheter kan man tänka sig att kompletteringar bör göras med mer konkreta
planer.
Inriktningen på det internationella arbetet måste även stämma överens med övriga
prioriteringar inom kommunen.

FÖRSLAG
Gnosjö kommun är en aktör i internationella sammanhang och som sådan deltager vi vid olika
arrangemang både i Sverige och utomlands. Det är lika viktigt att vara representerad
utomlands som att ta emot besök hemma.
Det är viktigt med nätverk och samverkan kring internationellt arbete inom kommunen och
mellan kommuner.
Politisk ledning
I många länder är den representativa rollen hos politiker mycket viktigare än i Sverige, vilket
medför att det är viktigt att politiker är med i vissa sammanhang för att visa på kommunens
engagemang i frågan. Politiska företrädare för kommunen har en mycket viktig roll i det
internationella samarbetet, inte minst vad gäller att agera dörröppnare i olika sammanhang.
Gnosjö kommuns internationella arbete skall genomsyras av kontinuitet och långsiktighet.
Vid viktiga, större sammanhang bör därför kommunen representeras av både majoritet och
opposition.
Kommunkansliet
Kommunkansliet har det samordnande ansvaret för de internationella kontakterna och
aktiviteter av övergripande karaktär. Inom kommunkansliet är det den vänortsansvarige som
har denna uppgift.
Ett register över pågående internationella projekt och kontakter skall hållas på
kommunkansliet. På sikt skall detta register finnas på vårt intranet och skall direkt kunna
á jourhållas av samtliga inblandade.
Övriga nämnder
Varje nämnd har ett tydligt ansvar över sitt specialområde. Vid etablering av internationella
kontakter skall i första hand fokuseras på orter som ingår i ett redan etablerat samarbete. Det
är till nytta för alla om samordning kan ske mellan olika projekt inom kommunen.
En förteckning över projekt som förvaltningarna deltager i skall hållas aktuell och delges
kommunkansliet. Registret bör innehålla namn på ort man samarbetar med, projektets namn
och art, projektets längd.
Kostnader i samband med internationellt arbete skall finansieras inom respektive förvaltning.
Generellt
Generellt sett skall de internationella aktiviteterna syfta till att ge samtliga parter något
positivt. Det är viktigt att visa konsekvens i valet av aktiviteter och att det som väljs blir
fullföljt med kvalité.

För att hålla det internationella arbetet på en hanterbar och hög nivå måste kommunen vara
tydlig i sina prioriteringar och konsekvent i att följa dessa.
Förslag på åtgärder som kan befästa eller utöka de internationella kontakterna och kunskapen
om andra länder:
• bibehålla vänortssamarbetet som Gnosjö kommun har idag inom de kommunala
verksamheterna.
• stimulera andra inom kommunen, t ex, organisationer, företag och privatpersoner att ta
initiativ för att utveckla nya kontakter.
• allmänt öka kunskapen om Östersjöregionen och Europa.
• förmedla uppkomna kontakter till företag och organisationer.
• verka för utbyggda internationella kommunikationer.
• öka insatser inom personalutbildning i språk och omvärldskunskap samt inventera språkoch länderkunskap bland kommunens anställda.
VISION FÖR DET INTERNATIONELLA ARBETET
I Gnosjö kommuns verksamheter ingår som en naturlig del i det ordinarie arbetet:
att vara aktiv i det internationella arbetet i syfte att gynna Gnosjö kommuns utveckling.
att samverka och ha dialog med kommunens vänorter.
att skapa goda kontakter med EU-organ och/eller regioner/kommuner inom EU för att skapa
goda förutsättningar för en positiv utveckling inom såväl den kommunala förvaltningen som
inom näringslivet.
POLICY
• Internationella frågor ska ingå i varje förvaltnings ansvar och anges i respektive
verksamhetsplaner.
• Kommunen ska i första hand etablera kontakter/vänorter med regioner/kommuner via
samverkansprojekt.
• Vänorter ska väljas kring olika teman såsom liknande geografiska förutsättningar eller
liknande näringslivsinriktning.
• EU-medlemskapet ska utnyttjas för erfarenhetsutbyte, kompetenshöjning och samarbete
inom alla kommunens verksamhetsområden.

