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POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE
Bakgrund
Mark är en framåt kommun med högt ställda mål för kommun-invånarnas
trivsel, trygghet och livskvalité. Kommunen är angelägen om att ha ett bra
klimat för företagande. I en tid när Europa och hela världen är nåbar måste Mark
vara aktiv i sökandet efter stimulerande kontakter i omvärlden, Mark ligger nära
de flesta länder i Europa och med Landvetters flygplats som granne är tidsavståndet till stora delar av världen inte så stort.
Att ha kontakt med länder i olika delar av världen är stimulerande och viktigt.
Genom att ta del av andra kulturer får vi nya kunskaper vilket kan ge oss ny syn
på vår tillvaro. Detta är viktigt för oss som människor och nödvändigt för våra
företag och dess ledare. Markborna, ung som gammal, ska känna att det finns
ett intresse och ett stöd från kommunen när de på olika sätt vill knyta kontakter
med orter, organisationer och människor både i Europa och i andra världsdelar.
Kommunen ska särskilt uppmuntra och stödja ungdomars möjligheter att knyta
kontakter med ungdomar i andra länder, vilket kan ha stor betydelse för framtiden. Kommunen bör också uppmuntra och stödja kontakter med andra länder
för t ex studier och arbete. Mark har vänorter och om det finns intresse från
sammanslutningar i Mark att skapa nya vänorter ska kommunen vara positiv till
detta.
Syfte

•
•
•

Syftet med Marks kommuns internationella policy är att skapa en gemensam
grund för kommunens internationella arbete.
Genom internationellt arbete ska kommunen:
sätta Marks kommun på kartan; geografiskt, kulturellt och turistiskt,
ha sikte på att direkt eller indirekt förbättra för medborgarna och näringslivet i
Mark, samt
visa vad kommunen är bra på men även lära av andra.
Omfattning
Policyn gäller för hela kommunens verksamhet, oavsett driftsform.
Genomförande
Grunden för samarbete är ömsesidig nytta. Kommunens internationella kontakter och verksamhet ska i huvudsak ske som naturlig del i bolagens och förvaltningarnas ordinarie verksamhet. Målet är att till andra dela med oss av den kunskap och de erfarenheter vi har och samtidigt lära nytt av våra samarbetspartners. Att genomföra projekt inom ramen för EU, ensamma eller i samarbete
med andra kommuner med liknande intressen är viktigt i sökandet efter nya och
bättre lösningar.
Det internationella arbetet ska direkt eller indirekt förbättra och skapa ett mervärde för medborgarna och näringslivet i Mark.
Vänortsföreningen ska ses som en resurs vid kontakter med kommunens
vänorter.
Kommunens nämnder och styrelser ska sätta av resurser för internationellt
arbete. På kommunledningskontoret ska det finnas en samordnande resurs och
varje nämnd/bolag ska avsätta personella resurser för den internationella verksamheten. Regelbundna informationsmöten ska anordnas för dessa personer.

KOMMUNAL
FÖRFATTNINGSSAMLING
Kf 2012-02-23, § 6

105.3
Blad 2(6)

Företag och föreningar som saknar egen kompetens inom området ska kunna få
vägledning från kommunen.
Uppföljning
Uppföljningen av kommunens internationella arbete ska vara en integrerad del i
den ordinarie uppföljningen och finnas med i såväl delårsrapport som årsredovisning. Både pågående och avslutade aktiviteter ska redovisas.
På kommunens webbplats ska information finnas om det internationella arbetet.
Projekt och samarbete ska dokumenteras och läggas ut på kommunens webbplats.
Ansvar
•
•
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktige
beslutar om policy för kommunen
beslutar om antagande eller upphörande av vänorter
kommunfullmäktiges presidium representerar kommunen vid internationella
kontakter
Kommunstyrelsen
beslutar om riktlinjer för kommunens internationella arbete
kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för och håller samman kommunens
internationella arbete
kommunstyrelsens arbetsutskott tar ställning till kostnadskrävande projekt
Styrelser och nämnder
tar initiativ och genomför projekt
Utvärdering och giltighetstid
Policyn ska utvärderas och revideras en gång per mandatperiod.
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Bilaga 1
Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelser och nämnder
Med anledning av den av kommunfullmäktige fastställda internationella policyn
uppmanar kommunfullmäktige nämnder och styrelser att beakta följande samt
arbeta in i ordinarie styrdokument:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ha en öppenhet mot omvärlden.
Internationella frågor ska ingå som en del av den ordinarie verksamheten.
Samarbetspartners ska sökas både inom och utanför landet.
Redan i planeringsstadiet bör möjligheten till samarbete med andra prövas.
Samverkan ska även ske över verksamhetsgränserna inom kommunen.
Resurser, såväl ekonomiska som personella, ska avsättas i budgeten.
De personer som utses för att arbeta med internationella frågor ska ges tillräcklig kunskap och möjlighet att delta i nätverk inom verksamhetsområdet.
Inom skolans område ska de särskilt utbildade EU-ambassadörerna ses som en
resurs och tid avsättas för uppdraget.
Regelbundna träffar ska hållas mellan de personer i kommunen som utses för att
arbeta med internationella frågor.
Uppföljning ska delges kommunfullmäktige samt offentliggöras på kommunens
webbplats.
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Bilaga 2
Vänorter
Syftet med vänorter
•
•

Syftet med vänorter är att
skapa ömsesidig förståelse och vänskapliga relationer mellan invånarna i Mark
och invånarna i vänorterna. Det kan ske direkt människa till människa och
mellan organisationer i våra respektive kommuner.
skapa kontakter mellan kommunala organ i de olika kommunerna. Det kan göras
som projekt och/eller som enstaka kontakter.
Riktlinjer

•
•
•

Parterna ska
verka för bred uppslutning hos organisationer, myndigheter, näringsliv och hos
allmänheten.
främja utbyte inom kultur, idrott, turism och andra verksamheter i kommunen.
verka för att stimulera till samarbete och kontakter mellan näringsliv och organisationer i respektive land.
Ekonomi

•
•
•

Kostnaderna för aktiviteter med vänorterna ska vara rimliga.
Innan besök eller projekt genomförs ska en ekonomisk beräkning och överenskommelse upprättas.
Kostnaden och fördelningen av kostnaden kan vara olika mellan samarbetsparters eller andra kontakter.
Kostnaden ska godkännas innan aktiviteten genomförs.
Vänorter i dag

•
•
•

Marks kommun har tre vänorter
Szamotuly i Polen, vänortsavtal undertecknades den 18 december 1991
Apolda i Tyskland, vänortsavtal undertecknades den 25 april 1994
Ontinyent i Spanien, vänortsavtal undertecknades den 17 november 2003
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Inventering av nämnders och bolags internationella kontakter
december 2011
En förfrågan skickades i november ut till alla nämnder och bolag för att
få kunskap om vilka internationella kontakter och internationell
samverkan som finns inom kommunens verksamhet. Sammanställning
av svaren följer nedan.
Kommunstyrelsen
 Vänortssamarbete - regelbundet utbyte med Szamotuly mer
sporadiskt med Apolda och Ontinyent. Dock har det de senaste sju
åren anordnats sommarläger för ungdomar från de fyra vänorterna.
Kommunerna alternerar som värd.
 Leader-projekt om internationalisering inom besöksnäringen.
Ulricehamns kommun är projektägare och övriga deltagare är Mark,
Svenljunga och Tranemo. Projektet pågår t o m 2012-06-30.
 Kommunen deltar i en ansökan om ett projekt inom Covenant
Twinning, dvs minskat koldioxidutsläpp. Beslut väntas i slutet av
2011 och projektet påbörjas 2012. Ansökan har avslagits, ny
möjlighet att ansöka i februari 2012
Barn- och utbildningsnämnden
Grundskolan:
 Lyckeskolan har en EU-skolambassadör
 Fritslaskolan - En pedagog var förra hösten i Skottland genom
Commenius och besökte fem skolor för att se hur de jobbar med
utomhuspedagogik. Till våren kommer en lärare därifrån hit för att
se hur vi arbetar här.
 Ubbhultskolan och Sätilaskolan F-6 - fadderbarn i Etiopien. Karin
Sandgren besöker klasserna och genomför föräldramöten en gång
om året, visar bilder och berättar om barnen och deras villkor.
 Sätilaskolan 7-9 - två internationella projekt:
- Commeniusprojekt om kulturtraditioner, vilket pågår t o m
vårterminen 2012. Utbyte mellan Sverige, England, Frankrike
(Martinique) och Italien.
- Utbyte med Hans Grade Schule i Berlin. Elever härifrån åker
årligen dit och bor i familjer samt familjer här tar emot elever
från Tyskland. Även utbyte på lärarnivå.
 Ängskolan - Lärarutbyte med en skola i Burkina-Faso i Afrika. Fokus
på hur man arbetar med elevdemokrati. Eleverna brevväxlar med
varandra på franska och engelska. Önskemål om att fördjupa
samarbetet ytterligare.
 Torestorpskolan - Mailkontakt med Randwick Park School i Auckland
på Nya Zeeland. Projektet är ett kombinerat engelska- och NO/SOprojekt.
Det går ut på att eleverna berättar för varandra om hur det
är att leva och gå i skola i respektive land.
Sida 2(3)
Gymnasieskolan:
 Gymnasieskolan har en EU-skolambassadör
 Utbyte med skola i Lons Le Saunier, Frankrike – elever som läser
franska – elever åker iväg vartannat år, bor i familj
 Utbyte med skola i Cremona, Italien – elever på
Samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomisk inriktning – samarbete
kring produktlansering – Comenius
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 Utbyte med skola i Vejle, Danmark – elever på
Entreprenörsprogrammet – samarbete kring Ung företagsamhet
bl.a.
 Deltagande i FN-rollspel i Leiden, Holland – elever på
Samhällsvetenskapsprogrammet med samhällsinriktning medverkar
i internationellt FN-rollspel
 APU, Albufeira, Portugal; Mallorca, Spanien – två elever i Portugal,
två i Spanien gör sin APU på plats
Samarbete som finansieras av EU
 Cremona, Italien – Comenius-projekt
 Vejle, Danmark kommer att ingå i ramen för nyss beviljat
Comenius-projekt
Kultur- och fritidsnämnden
 Delaktiga i vänortssamarbetet och arrangerandet av ungdomslägren
 Inom Rydal Design Center har man samarbete med Island
 Pengar från Leader finansierar verkstaden inom Rydal Design Center
Teknik- och servicenämnden
 Ansöker om och får så kallat skolmjölksstöd från EU via
Jordbruksverket två gånger om året. Det ger knappt 400 000 kronor
per år.
Plan- och byggnadsnämnden
Har endast internationella kontakter genom att man har
bygglovsansökningar som kommer från boende i andra länder. De
sökande kan vara svenskar som bor utomlands.
Miljönämnden
Har inga aktuella internationella kontakter eller internationell samverkan.
Samrehabnämnden
Har inga aktuella internationella kontakter eller internationell samverkan.
Socialnämnden
Har inga aktuella internationella kontakter eller internationell samverkan.
Marks Fastighets AB
Har inga aktuella internationella kontakter eller internationell samverkan.
Marks Bostads AB
Har inga aktuella internationella kontakter eller internationell samverkan men
kommer eventuellt att ingå i ett energiprojekt med EU-stöd genom den
energisamverkan som pågår inom Bohäm.
Mark Kraftvärme AB
Ingår i det projekt inom Covenant Twinning som nämns under
kommunstyrelsen.
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