
      

 

 

Riktlinjer för internationellt samarbete i Mölndals stad 2021-2022 

Syfte och mål med internationellt samarbete 

Internationellt samarbete är ett verktyg som kan bidra med kunskap, inspiration, erfarenhet och 

ekonomiska resurser i utvecklingen av Mölndals stads verksamheter. Samarbetet ska bidra till 

uppfyllande av FN:s globala mål Agenda 2030, Mölndal vision 2022, kommunfullmäktiges mål samt 

verksamheternas målsättningar.  

Samarbeten som bidrar till något eller några av följande områden bör prioriteras i Mölndals stads 

internationella arbete:  

- hållbar utveckling. 

- fred och demokratiseringsprocesser i världen. 

- inhämtning av spetskunskap från andra delar av världen för att stärka vår egen kompetens och 

verksamhet, till gagn för invånare och andra aktörer i Mölndal. 

- att stärka Mölndals stads varumärke och göra staden till en attraktiv arbetsgivare.   

- att barn och unga får möjlighet att utvecklas till toleranta och öppna medborgare. 

Arbetsformer  

Det internationella samarbetet kan ta sig olika uttryck, till exempel genom deltagande i:   

– Internationella nätverk  

Förvaltningar och bolag uppmuntras att delta i internationella nätverk inom sina verksamhetsområden. 

Väl fungerande nätverk är ett effektivt forum för systematiskt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Det är 

en bra bas för att finna lämpliga samarbetspartners för gemensamt utvecklingsarbete.    

  



– Projekt  

Genom att delta i transnationella projekt med strategiskt utvalda partners i hela världen kring ett 

gemensamt utvecklingsbehov kan verksamhet och personal få ett mervärde i utvecklingsarbetet. 

Samarbetet kan vara i form av EU-projekt eller andra typer av projekt.  

 

– Jobbskuggning, studiebesök, konferenser med mera 

Staden bör främja deltagande i jobbskuggning och andra verksamhetsanknutna aktiviteter utomlands 

för att på ett enkelt sätt ge personal och verksamhet möjlighet till kompetensutveckling och inspiration 

från andra länder. Det kan ske genom de platser för jobbskuggning som Mölndals stad erbjuder eller 

till exempel genom de program för bland annat jobbskuggning och konferenser som erbjuds via EU. 

 

Organisation  

Representation 

Kommunfullmäktiges presidium företräder i första hand staden vid internationell representation utöver 

nämndernas ansvarsområden.  Kommunfullmäktige fattar beslut om staden eventuellt ska ingå eller 

avsluta vänortsavtal. 

 

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande styrning och uppföljning av stadens internationella 

arbete. I vissa fall bör kommunstyrelsen representera staden, till exempel när det gäller att ingå avtal 

med internationell partner eller medlemskap i internationellt nätverk av intresse för staden som helhet.  

 

Nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag  

Varje nämnd/styrelse och förvaltning/bolag ansvarar för deltagande i internationellt samarbete inom 

sitt verksamhetsområde. Det mervärde en internationell dimension kan tillföra arbetet beaktas i 

verksamhetsplaneringen. Nödvändiga resurser ska avsättas för att kunna genomföra arbetet enligt plan. 

Samordning med andra förvaltningar och bolag uppmuntras för att uppnå största möjliga effekt för 

staden.      

                                          

Berörd nämnd/styrelse och förvaltning/bolag fattar beslut om medverkan i transnationella samarbeten, 

projekt och nätverk och ansvarar för att söka eventuell medfinansiering för dessa. Nämnd/styrelse 

representerar vid internationella besök som rör den egna verksamheten.   

Stadsledningsförvaltningen  

En mindre del av en tjänst vid enheten ’samordning för hållbarhet’ är avsedd för samordning av 

internationellt samarbete. Arbetsuppgifterna består främst av att fungera som kontaktperson för interna 

och externa frågor. Det finns inte resurser för att från centralt håll driva utveckling av internationellt 

arbete i staden.  

 

Uppföljning och utvärdering  

Stadsledningsförvaltningen ansvarar för att en uppföljning och utvärdering av riktlinjerna sker i slutet 

av 2022. 
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