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Huddinge kommuns 
strategi för internationellt 

arbete 2016-2020  
 

Inledning 

Vi lever i en globaliserad värld som får allt större betydelse för det svenska 

samhällets utveckling. En ökad internationalisering skapar bland annat möjligheter 

till extern finansiering och ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte som bidrar till att 

utveckla den kommunala verksamheten, inte minst genom medlemskapet i 

Europeiska Unionen (EU). 

Huddinge kommun arbetar redan idag internationellt. Kommunen är med i 

internationella nätverk, deltar i EU-projekt och samarbetar med vänorter. Huddinges 

positiva erfarenhet av internationellt arbete har ökat förståelsen för nyttan med att 

samverka internationellt och gett insikt i hur ett internationellt förhållningssätt kan 

bidra till en positiv utveckling. 

Inriktning och syfte 

Det internationella arbetet ska alltid ses som ett verktyg för kommunens 

verksamhetsutveckling och utgå från nyttan för kommunens medborgare. Det 

internationella arbetet ska i huvudsak inriktas mot EU-länderna samt övriga nordiska 

länder. 

Det finns flera skäl till varför Huddinge bör bedriva ett internationellt inriktat arbete. 

Det internationella arbetet: 

1. bidrar till att uppnå kommunens uppsatta mål och vision och skapar därmed ett 
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mervärde för de som bor, verkar i och besöker kommunen,  

2. ger möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte som bidrar till att utveckla den 

kommunala verksamheten, 

3. möjliggör extern finansiering av olika projekt och, 

4. ökar kommunens möjlighet att profilera sig regionalt, nationellt och 

internationellt. 

Metoder – så ska strategin förverkligas 

1. Kommunens verksamheter ska överväga möjligheten till delfinansiering av sin 

verksamhetsutveckling, genom deltagande i internationellt finansierade projekt. 

2. Kommunen ska delta i internationella konferenser, nätverk och projekt som ger 

möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte som bidrar till att utveckla den 

kommunala verksamheten. 

3. Kommunen ska bibehålla och utveckla samarbete med befintliga och/eller nya 

vänorter. 

4. Kommunen ska genomföra kunskapshöjande insatser för att anställda ska kunna 

delta i det internationella arbetet, inte minst de anställda som arbetar i brukarnära 

verksamheter. 

5. Det ska finnas ett kommunövergripande nätverk för internationella frågor 

bestående av kontaktpersoner från respektive förvaltning. Nätverket ska främja 

det internationella samarbetet och verka för att tillvarata interna och externa 

möjligheter. 

Genomförande och uppföljning 

Det internationella perspektivet ska genomsyra kommunens verksamheter. Med 

anledning av det ska det internationellt inriktade arbetet integreras i den ordinarie 

verksamhetens styrning och uppföljning. Varje förvaltning ansvarar för att det 

internationella arbetet inordnas i förvaltningens arbete. 

På varje förvaltning ska det finnas en kontaktperson vars uppdrag är att stimulera 

förvaltningens verksamheter till ökad internationalisering. Kontaktpersonen ska ingå 

i det kommunövergripande nätverket för internationella frågor. 

Vilka aktiviterer som inleds ska baseras på verksamheternas behov av utveckling. 

Nyttan av eventuella samarbeten ska alltid vägas mot insatsens omfattning och 

kostnad.  

Förvaltningarnas internationella arbete rapporteras kontinuerligt i delårsrapporter och 

i verksamhetsberättelsen genom att redovisa de aktiviteter som vidtagits samt 
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beskriva vad dessa aktiviteter haft för effekt för verksamheten. 

Ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer ramarna för det internationella arbetet genom att anta 

den internationella strategin och ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra den.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen leder och samordnar det internationella arbetet och ansvarar för att 

relationerna med vänorterna bevaras och utvecklas. 

Nämnderna 

Nämnderna ansvarar för att integrera de internationella frågorna inom sina respektive 

verksamheter. Det ingår i varje nämnds uppdrag att bevaka relevanta 

intresseområden. 

Förvaltningscheferna 

Förvaltningscheferna ansvarar för att det internationella perspektivet integreras i 

förvaltningens arbete. De ansvarar också för att utse en internationell kontaktperson 

på förvaltningen. Kontaktpersonen ska delta i det kommunövergripande nätverket för 

internationella frågor.  

Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för samordning av det internationella 

arbetet, kommungemensam kommunikation, omvärldsbevakning av 

projektutlysningar samt utgör ett stöd vid projektansökningar.  

 

Förvaltningarnas internationella kontaktpersoner 

Förvaltningarnas internationella kontaktpersoner företräder sin förvaltning i det 

kommunövergripande internationella nätverket, är behjälpliga vid framtagande av 

projektansökan, kommunicerar relevant information, omvärldsbevakar och 

stimulerar förvaltningens verksamheter till ökad internationalisering genom 

exempelvis studiebesök, jobbskuggning, projekt eller nätverk.  

Kommunövergripande nätverk för internationella frågor 

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att det kommunövergripande nätverket 

träffas regelbundet, 2-4 gånger per år. Medlemmarna i nätverket består av 

representanter från förvaltningarna. Syftet med nätverket är att delge information, 

dela kunskaper och erfarenheter, göra gemensamma studiebesök, och på så sätt 

stimulera till ökat intresse för internationellt arbete. Nätverket ska också utgöra ett 

forum för att stötta varandra i utvecklingsarbetet. Medlemmarna tar ansvar för att 

relevant information delges den egna förvaltningen och dess verksamheter. 
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