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Essunga och världen
Många av de utmaningar och problem som vi ställs inför i Essunga kommun delar vi
med andra kommuner inom Europeiska Unionen (EU) och resten av världen. Kommunen,
företag i vårt område, föreningar och privatpersoner i Essunga kommun är del av en
internationalisering där vi i allt större grad påverkas av vad som händer i andra länder.
Genom att själva arbeta aktivt med ett internationellt utbyte, där vi tar del av erfarenheter
från andra länder, kan vi öka vår kunskap och förbättra våra arbetssätt samt även ges
möjlighet att dela med oss av våra egna kunskaper.

Varför internationellt arbete i Essunga kommun?
I Essunga kommuns strategiska plan har vi utgått från och lokalt anpassat målsättningar från
EU:s strategidokument EU2020 som är nedbrutet på regional nivå i Västra Götaland samt av
Skaraborgs kommunalförbund. I planen konstateras att internationaliseringen och omvärldsberoendet ökar succesivt och ett prioriterat område är ”Ökat utbyte med omvärlden”. I
planen nämns även olika utmaningar vi står inför och en viktig faktor är att ”Långsiktigt
arbeta för att säkerställa rätt kompetens både i företag och kommunorganisation”, att vi ska
stödja både näringsliv och ideell sektor ”eller kanske rentav hålla i taktpinnen”.
Genom internationellt arbete i kommunens olika verksamheter kan vi lära av andra och få nya
perspektiv på den egna verksamheten. Genom samarbeten över gränser kring gemensamma
problemställningar kan vi hitta nya lösningar på gamla problem. Att ta del av andras
erfarenheter och inte ”uppfinna hjulet två gånger”, bör leda till bättre kompetens i den
kommunala organisationen. Vi kan öka vår kunskap genom internationellt utbyte, själva eller
tillsammans med lokala företag och idéburen sektor.
Essunga kommun kan på detta sätt vara drivande i en samlad ökning av kompetens och
kunskap, för att vara bättre rustade för framtidens utmaningar.
Inom V6-kommunerna finns sedan 2015 ett internationellt samarbete där det är överenskommet att varje kommun ska ha en internationell strateg/samordnare som ingår i ett nätverk
med de 6 kommunerna i västra Skaraborg. Syftet med detta samarbete är att stärka respektive
kommuns internationella arbete genom en formaliserad samverkan. I samarbetet med de andra
V6-kommunerna blir vi starkare och kan gemensamt jobba strategiskt för att varje kommun
på bästa sätt ska kunna utveckla sitt internationella arbete.
Vi samarbetar mellan verksamheterna i V6-kommunerna, bland annat kring extern
finansiering av projekt - huvudsakligen från EU:s fondprogram.

Essunga kommun och EU2020
Essunga kommuns internationella arbete ska bidra till en hållbar utveckling utifrån de tre
dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Detta ligger i linje med den
europeiska tillväxtstrategin ”EU2020” som strävar mot ”Smart och hållbar tillväxt för alla”*.
*Smart tillväxt genom effektivare investeringar i utbildning, forskning och innovation.
Hållbar tillväxt genom en övergång till en koldioxidsnål ekonomi och ett konkurrenskraftigt näringsliv.
Tillväxt för alla genom tydliga satsningar på nya jobb och fattigdomsminskning.

Syftet med internationell strategisk plan i Essunga kommun


Den internationella strategiska planen i Essunga kommun ska vara en gemensam
utgångspunkt och referensram för Essunga kommuns internationella arbete och
internationella projekt.



Syftet är att internationellt utbyte ska tillföra kompetens och erfarenhet till kommunens
verksamheter och dessutom ge en ökad förståelse och kunskap för olika kulturer i
kommunen och vårt samhälle.



Inte bara de kommunala verksamheterna utan också Essunga kommuns invånare,
näringsliv och den idéburna sektorn ska få del av ett mervärde genom det internationella
arbetet.



Det internationella arbetet ska samverka med innehållet i Essunga kommuns strategiska
plan och bidra till att uppfylla dess mål.



En särskilt prioriterad grupp är barn och ungdomar där syftet är att i ökad grad ge stöd för
internationellt utbyte, till exempel volontärsamverkan inom EU.
Det är våra barn och ungdomar som ska bära det internationella arbetet in i framtiden.



Strategin för internationellt arbete i Essunga kommun ska brytas ner i en gemensam
handlingsplan för alla verksamheter.



Att kommunen genom olika kommunikationskanaler och media informerar om det
internationella arbetet och vad nytta det har för våra medborgare.

Målsättningar med internationell strategisk plan i Essunga kommun


Bidra till ett ökat internationellt arbete i kommunens alla verksamheter där anställda och
brukare får en ökad känsla av delaktighet i vår omvärld.



Ökad extern finansiering.



Ökat deltagande av barn och ungdomar i internationella utbyten.



Verksamhetsutveckling genom projekt med kommuner i andra länder.



Ökad kunskap inom vår administration kring ledning av internationella projekt.



Öka Essunga kommuns attraktionskraft som arbetsgivare både nationellt och
internationellt.



Bättre förutsättningar för näringsliv, idéburen sektor och enskilda medborgare att verka
internationellt.
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