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1 Inriktning 
Internationaliseringens effekter på lokal och regional nivå 

gör internationellt samarbete nödvändigt för kommunen 

och dess enheter. Internationellt samarbete ska ses som ett 

instrument för verksamhetsutveckling i syfte att uppnå 

verksamhetens och kommunens mål. Samarbete ska tillföra 

kompetens, erfarenheter och/eller ekonomiska resurser i 

utvecklingen av Tyresö kommuns olika verksamheter. 

Samarbetet ska skapa ett mervärde för Tyresö kommun. 

 

Tyresö kommun ska aktivt arbeta med att ta tillvara de 

möjligheter till internationellt samarbete som framförallt 

har skapats genom EU-medlemskapet men också genom 

de internationella partnerskap som kommunen deltar i. 

 

De internationella kontakterna ska inriktas på att verka för 

långsiktigt hållbar utveckling samt stödja demokratiska 

krafter. Kommunens internationella samarbete ska präglas 

av öppenhet och ömsesidig nytta för de deltagande 

parterna.  

 

2 Prioriterade områden 
I det internationella samarbetet prioriteras tre områden:  

- utveckling av kommunens verksamhet 

- barn och ungdomars internationella kontakter  

- omvärldsbevakning. 

2.1 Utveckling av kommunens verksamhet 

Tyresö kommun påverkas av samma globala trender och 

förutsättningar som andra organisationer. Via internationell 

samverkan får vi kunskap och erfarenhet för att möta våra 

utmaningar och hitta utvecklingsmöjligheter. Ett 

internationellt perspektiv är ett av flera verktyg för att nå 

kommunens vision och mål. Genom att integrera 

internationellt arbete in i verksamheterna blir Tyresö en 

attraktiv arbetsgivare som erbjuder de anställda möjlighet 

att utvecklas i en internationell miljö. 

 

Internationella kontakter och projekt ska bidra till en 

ömsesidig kompetensutveckling. För utvecklingsarbete 

inom kommunens förvaltningar ska alltid prövas 

möjligheten till finansiering och utbyte genom 

internationella fonder och program.  
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Internationella projekt ska vara en del av ordinarie 

verksamhet. Att arbeta med internationella frågor och 

erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder är ett 

värdefullt instrument för kompetens- och 

personalutveckling.  

2.2 Barn och ungdomars internationella kontakter 

Barns och ungdomars internationella kontakter ska särskilt 

uppmuntras. Barn och ungdomar ska stimuleras till 

deltagande i olika internationella utbytes-program liksom 

till skolsamarbete länder emellan. 

2.3 Omvärldsbevakning 

En ökad påverkan från EU:s lagstiftning samt andra 

internationella processer gör det allt viktigare att ha en god 

internationell omvärldsbevakning av frågor som berör 

kommunens verksamhetsområden. Tidig information om 

pågående lagstiftnings- och policyprocesser samt 

finansieringsmöjligheter till utvecklings-projekt förbättrar 

vår handlingsberedskap för att möta utvecklingen. 

 

3 Samarbeten 
Fokus i kommunens internationella samarbete ska vara 

medverkan i EU-projekt, utbyte med vänorter samt 

partnerskap med utvecklingsländer (Vad gäller partnerskap 

avses främst Sida-finansierade ICLD-projekt.). Dessa 

områden utgör grunden för kommunens internationella 

engagemang.  

 

Ovanstående hindrar givetvis inte att kommunen 

medverkar i andra internationella sammanhang som 

exempelvis besök av internationella representanter från 

kommuner eller organisationer. 

 

Ett nära samarbete mellan kommuner i Stockholms län 

ökar avsevärt möjligheten till externa projektfinansieringar, 

t ex från Europeiska socialfonden (ESF). 

3.1 EU-projekt och vänorter 

Sveriges medlemskap i EU innebär stora möjligheter för 

svenska kommuner att inhämta internationell kompetens, 

delta i europeiska utvecklingsprojekt samt ta  

del av finansiering från EU:s fonder och program.  
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Samtidigt är det av största vikt att utveckla kunskap och 

tillgodogöra sig information för att kunna ta del av och 

påverka EU:s regel och lagsystem. 

 

Tyresö kommun ska aktivt delta i internationella nätverk, 

främst inom EU och speciellt i Östersjöområdet. 

Därigenom ska förutsättningar skapas för informations- 

och erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna och andra 

lokala och regionala aktörer. 

 

Den ökade internationaliseringen och då särskilt 

kontakterna inom EU, har ändrat förutsättningarna för det 

internationella samarbetet. Det traditionella vänortsutbytet 

har fått minskad betydelse. Istället etableras partnerskap 

kring konkreta samarbetsprojekt, där den direkta nyttan, 

snarare än formalian är det viktiga. Nya vänortsavtal bör 

därför endast ingås i det fall motparten känner ett värde av 

ett formellt avtal. 

 

Tyresö kommun har sedan 1980-talet haft samarbete med 

flera vänorter. Vänortssamarbetet med Cesis i Lettland och 

Savigny-le Temple i Frankrike ska fortsätta med särskilt 

fokus på yrkesrelaterade samarbeten och utbyten. 

3.2 Kommunalt partnerskap 

Kommunalt Partnerskap är en Sidafinansierad 

samarbetsform som genom resultatinriktade projekt ska 

bidra till kommunal och regional verksamhet i prioriterade 

samarbetsländer. Det ska också finnas en ömsesidighet i 

samarbetet som innebär att kommunen har en tydlig nytta 

av det projekt som bedrivs. 

 

4 Ansvar 
Kommunstyrelsen samordnar kommunens internationella 

arbete, tecknar Samarbetsavtal, beslutar om att ingå och 

säga upp vänortsavtal, ingår kommunalt partnerskap, samt 

beslutar om medlemskap i internationella nätverk och 

organisationer som omfattar hela kommunen. 

 

Varje nämnd har huvudansvaret för internationella 

samarbetsprojekt inom ramen för sina respektive 

ansvarsområden. Det innebär att nämnden ansöker 

om projektmedel och driver projekt. Innan projektansökan 

lämnas in ska kommunstyrelsen godkänna att nämnden 

ansöker om medverkan i projektet. 
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Godkännande behöver inte inhämtas för att delta i 

förstudier inför kommande projekt. Efter att ha informerat 

kommunledningskontoret ansvarar nämnder och 

bolagsstyrelser för att ta emot internationella besök 

relaterat direkt till sitt verksamhetsområde. 

 

Vänortsbesök ska efter genomförda besök redovisas till 

kommunstyrelsen.  

 

Respektive nämnd redovisar i årsredovisningen den 

internationella samverkan som bedrivits inom nämndens 

verksamhetsområde. 

 

5 Samordning 
Kommunens internationella arbete samordnas från 

kommunledningskontoret.  

 

I den samordnande rollen ingår: 

• Omvärldsbevakning av finansieringsmöjligheter 

från exempelvis EU:s fonder och program. 

• Bereda internationella ärenden som ska behandlas i 

kommunstyrelsen. 

• Samordna kommunövergripande redovisning av 

pågående internationellt samarbete. 

• Ansvara för den externa och interna informationen 

om kommunens internationella samarbete. 

• Representera kommunen i övergripande nätverk 

och samverkansorgan. 

• Stödja och stimulera förvaltningarnas 

internationella arbete, skapa förutsättningar för 

erfarenhetsutbyte och nätverksbygge, externt och 

internt samt stimulera till projektansökningar. 


