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Bakgrund 
Kinda kommun har sedan andra världskriget haft en etablerad vänort i Eno kommun i 
Finland. Vänortssamarbetet har numera upphört på grund av kommunsammaslagningar i 
Finland.  
Under 1990-talet startades samverkansprojekt med Amata kommun i Lettland. Dessa 
utvecklades sedan till att även innefatta Pskov i Ryssland. 
Partnerskapsprogram har de senaste åren bedrivits tillsammans med Kimilili kommun i 
Kenya. 
Sporadiska kontakter har också funnits med Tjeckien, Polen och USA. 
  
Omvärlden påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och globala blir allt 
tydligare. Den svenska staten stödjer och uppmuntrar ökande lokalt engagemang i 
internationellt arbete. 
Internationellt arbete bidrar till fred, förståelse och solidaritet och förebygger 
främlingsfientlighet. För att stärka freden och solidariteten mellan människor, motverka 
rasism och främja en demokratisk utveckling är det viktigt att framförallt barn och 
ungdomar tidigt får kontakt med andra länder och kulturer. 
Det är därför väsentligt att Kinda kommun i sitt arbete bör ha inslag av internationella 
kontakter. 
  
Kinda kommun ska, förutom vad som nämns ovan, genom de internationella kontakterna  
 
- ta ett internationellt medansvar för en fredlig och demokratisk utveckling i världen 
- öka förståelsen mellan olika kulturer. 
- bidra till att värna om den globala miljön 
- ge våra barn och ungdomar möjlighet till internationella kontakter för att underlätta 
inträdet på en alltmer internationell arbetsmarknad   
- genom kunskapsöverföring bidra till att stärka demokratin där det så finns behov 
- som kompetensutveckling ge den kommunala personalen möjlighet att se med andra 
ögon på vår egen verksamhet. 
- öka det turistiska och näringslivsmässiga intresset för Sverige, Östergötland och Kinda 
kommun. 
 
Former för det internationella arbetet 
Kommunens internationella kontakter sker genom vänortssamarbete, 
partnerskapsprogram, skolutbyte, kultur- och idrottsutbyte samt utbyte inom näringsliv 
och turism. 
Att Kinda kommun är en Milleniekommun ska genomsyra arbetet    
 
  
Vänortssamarbete 
Syfte: Upprätthålla och utveckla ett socialt och kulturellt utbyte mellan invånarna i 
vänortskommunerna. 
Sker med väl etablerade kontakter. 
Vänortsarbetet bör utvecklas till ett aktivt erfarenhetsutbyte inom olika kommunala 
verksamhetsområden. 
Ömsesidiga besök bör eftersträvas högst två gånger per mandatperiod.    
Etablering av nya vänorter beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Partnerskapsprogram  
Syfte: Partnerskap är resultatinriktat och har mål som båda parter ser ett värde i att 
uppnå. 
Partnerskapet ska leda till att stärka kommunernas kapacitet att hitta lösningar på 
problem och förbättra sina tjänster gentemot medborgarna. 



Liksom alla biståndsinsatser är det övergripande målet att motverka och minska 
fattigdom, i betydelsen brist på resurser, inflytande, valmöjligheter och trygghet.   
 
I första hand ska de programområden som pekas ut av svenska staten och EU användas. 
Dessa ger bäst effekt genom att stödet koncentreras till gemensamma områden. 
En god framförhållning vid planering av nya partnerskapsprogram ska eftersträvas.   
Nya partnerskapsprogram beslutas på styrelse/nämndnivå, efter samråd med 
kommunstyrelsen. 
Samarbete med nya partnerländer beslutas av kommunfullmäktige. 
 
 Skolutbyte 
Syfte: Att ge barn och ungdomar möjlighet till internationella kontakter. Detta för att öka 
deras kunskap om, och förståelse för, andra kulturer och underlätta deras inträde på en 
alltmer internationell arbetsmarknad. 
Skolor/skolklasser samarbetar med skolor/skolklasser i andra länder. 
Så länge inga ekonomiska resurser krävs beslutar varje skola om utbytet. 
I annat fall krävs nämndbeslut. 
 
Kultur- och idrottsutbyte 
Syfte: Genom utbyte mellan olika grupper inom kultur och idrott bidra till förståelse för 
andra länder och kulturer. Att kunna ge, framförallt barn och ungdomar, möjlighet till 
internationella kontakter inom sitt intresseområde. 
Sker med nuvarande eller nya internationella kontakter. Kommunens uppgift är att 
stimulera till att detta utbyte sker. Utbytet kan med fördel genomföras av lokala, ideella 
föreningar. 
Beslut tas i berörd nämnd. 
  
Näringslivs- och turismutveckling  
Syfte: På sikt bidra till att skapa handelsförbindelser och därmed tillväxt på en global 
marknad för företagen i Kinda kommun, och i våra kontaktländer. 
Kinda kommun tar initiativ till och etablerar internationella kontakter som bidrar till att 
stärka näringslivs- och turismutveckling i kommunen. 
Kommunens roll är att fungera som ”dörröppnare” för dessa kontakter. 
Samverkan med Växtkraft Kinda är önskvärt. 
Beslut fattas i kommunstyrelsen. 
       
 
Organisation 
Kommunstyrelsen svarar för ledning och samordning av det internationella arbetet. 
Kommunfullmäktiges ordförande är kommunens representant i internationella 
sammanhang och ska medverka i de mer officiella internationella kontakterna.  
Kommunchefen har det verkställande övergripande ansvaret. 
 
Utvärdering 
Kinda kommuns internationella policy utvärderas och revideras en gång per 
mandatperiod. 
Redovisning av pågående internationellt arbete sker en gång per år till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige. 


