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Internationell policy för Strömsunds kommun 
 
Strömsund är en kommun i norra Europa som aktivt vill delta i det in-
ternationella samarbetet och EU-gemenskapen. Våra framgångsrika fö-
retag riktar sig idag mot en världsmarknad. Våra skolor utvecklas ge-
nom mångnationellt samarbete. Inom kultur och föreningsliv bedrivs 
ett ansenligt mellanfolkligt utbyte.  Kommunens tekniska verksamhet, 
liksom vård och omsorg, byter erfarenheter med motsvarande verksam-
heter i andra länder. Strömsunds kommun vill bidra till att detta arbe-
te kan fortsätta och förbättras. 
 
Syfte 
 
Den internationella policyns syfte är att skapa en plattform för kommu-
nens målinriktade arbete med de internationella frågorna. Genom tyd-
liga mål, val av verkningsfulla samarbetsformer, en klar arbets- och an-
svarsfördelning samt program med bestämda prioriteringar ges förut-
sättningar för ett framgångsrikt och effektivt internationellt arbete. 
 
Mål 
 
Allt internationellt arbete ska ha som utgångspunkt att långsiktigt gyn-
na kommunen, dess näringsliv och de kvinnor och män, flickor och 
pojkar som bor i kommunen. I det sammanhanget är det särskilt ange-
läget att kommunens internationella kontakter bidrar till att 
 
• skapa kanaler för företagskontakter och -etableringar 

• underlätta för kommunens företag att nå nya internationella mark-
nader 

• marknadsföra kommunen som turistort och bosättningsort 

• ge den kommunala verksamheten nya kunskaper och erfarenheter 

• stärka en demokratisk och långsiktigt hållbar utveckling 

• öka förståelsen för andra kulturer 
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Former för samarbete 
 
Kommunens internationella arbete utövas redan i dag i olika former. 
För det långsiktiga internationella arbetet väljer kommunen att priorite-
ra 
 
• medverkan i mångnationella projekt (framför allt inom ramen för 

EU-program) 

• verksamhetsutvecklande kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

• nätverksbyggande och affärsutvecklande utbyte 

• vänortssamarbete och samarbetsavtal 

• omvärldsbevakning och informationsspridning på hemmaplan 
 
Organisation 
 
Kommunstyrelsen svarar för det löpande internationella arbetet med 
policyn som grund. Det innebär bl.a. att styrelsen svarar för 
 
• officiella kontakter med andra kommuner och regioner 

• planering, samordning och uppföljning av kommunens internatio-
nella arbete  

• löpande omvärldsbevakning 
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