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1. INLEDNING 
 
I och med millennieskiftet går Älvsbyn liksom övriga Norrbottens 
kommuner definitivt in i det internationella århundradet. Historiskt har 
Älvsbyn varit ett genuint jord- och skogsbrukssamhälle ända in på 1950-
talet med relativt lite kontakter utanför kommunen. 
 
Idag är situationen en helt annan där Älvsbyns näringsliv i allt högre grad 
påverkas av internationella sammanhang, ekonomisk globalisering, ny 
teknik, enklare kommunikationer, vårt inträde i EU etc. Världen har 
således krympt och gränser hindrar idag inte lika tydligt som förr. De 
geografiska avstånden försvårar inte längre utbyte av tanker, idéer och 
erfarenheter. Detta medför ett behov av att lära sig av andra liksom ett 
behov av förändrade och nya strukturer för vårt gemensamma 
internationella arbete, detta i syfte att utnyttja de nya möjligheter som 
tillskapats och möta nya krav. 
 
 
2. MOTIV TILL ETT INTERNATIONELLT ENGAGEMANG 
 
Älvsbyns befolkning och näringsliv påverkas i allt högre grad av 
internationella förhållanden. Människor, kapital, produkter, tjänster och 
kunskaper rör sig idag friare än någonsin över nationsgränserna. En 
sådan utveckling skärper konkurrensen och behovet av 
samarbete/samverkan mellan olika regioner/kommuner och innebär att vi 
måste bli ännu bättre för att kunna hävda oss på morgondagens 
internationella marknad. Älvsbyn har, i ett större perspektiv, inte råd att 
ställa sig utanför de möjligheter som det internationella samhället 
erbjuder. 
 
Det andra utomordentligt viktiga motivet för ett internationellt 
engagemang är arbetet att främja fred och demokrati och att motverka 
diskriminering. Ett utökat utbyte av tankar, idéer och synpunkter mellan 
människor från olika kulturer och politiska system medför en utökad 
förståelse för andra system och kulturer, motverkar åsiktsblockeringar 
och betyder mycket för avspänningen mellan länder och för människans 
levnadsvillkor i stort. 
 
Ytterligare en aspekt i det internationella engagemanget är att solidariskt 
hjälpa till vid akuta kriser och med bistånd. Det handlar ofta om insatser 
för att lösa kriser som uppstått på grund av krig, svält, miljöförstöring, 
naturkatastrofer etc. I detta sammanhang handlar det oftast om insatser 
via SIDA, FN och det är viktigt att Älvsbyn solidariskt deltar i ett sådant 
arbete genom att stimulera och uppmuntra enskilda engagemang i 
sådana hjälpinsatser. 
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3. MÅL 
 
Älvsbyns internationella arbete ska vara ett självklart verktyg för att 
stimulera ekonomisk tillväxt, öka sysselsättningen, vidga befolkningens 
kompetens, öka det kulturella utbytet, stärka kommunens attraktionskraft, 
bygga nätverk för att lära av andra i syfte att så kostnadseffektivt som 
möjligt tillhandahålla den service som kommunen erbjuder. 
 
 
4. SYFTE 
 
Mot bakgrund av ovanstående kan följande syften fastställas för 
Älvsbyns internationalisering 
 
- att skapa en gemensam plattform för kommunens internationella 

arbete 
 
- att skapa intresse och förståelse för internationellt arbete som ett 

viktigt verktyg för att stärka kommunens långsiktiga konkurrenskraft 
 
- att skapa och stimulera utveckling och förnyelse av Älvsbyns 

näringsliv genom internationella kontakter 
 
- att marknadsföra Älvsbyn internationellt 
 
- att erbjuda utländska investerare ett gott etableringsklimat 
 
- att utveckla och effektivisera de kommunala förvaltningarna genom 

internationell kunskapsöverföring, metodutveckling och 
erfarenhetsutbyte 

 
- att involvera medborgare i det internationella arbetet genom att 

underlätta för och stödja exempelvis skolans, ungdoms- och 
frivillighetsorganisationers, kulturens eller vårdens och omsorgens 
projektidéer. 

 
 
5 HANDLINGSPLAN 
 
I Älvsbyns kommun finns inte något klart uttalat EU-samordningsansvar 
på någon förvaltning. Varje nämnd/styrelse och förvaltning har ett eget 
ansvar att ta tillvara de möjligheter som skapats genom EU-inträdet. 
Emellertid har uttalats att ledningskontoret genom näringslivsavdelningen 
har ett samordnande ansvar vad gäller information om EU, dess 
institutioner och möjligheter till EU-stöd för enskilda projekt. Detta ansvar 
riktar sig både till de kommunala förvaltningarna och näringslivet. 
 
Med detta som utgångspunkt ska näringslivsavdelningen i ett mer 
långsiktigt perspektiv; 
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- bevaka och samordna information om och från EU 
 
- initiera och genomföra erforderliga utbildningsinsatser inom området 
 
- tillsammans med kommunens förvaltningar utveckla och underhålla 

ett kontaktnät mot EU, dess institutioner 
 
- bistå kommunens förvaltningar i arbetet att söka finansiering av lokala 

projekt inom EU:s fonder och program 
 
- utgöra kommunens kontaktyta gentemot organisationer och det 

privata näringslivet vad avser stöd i frågor som rör EU-projekt.  
 
 
I ett mer näraliggande perspektiv är det utomordentligt angeläget att alla 
berörda inom Älvsbyns kommun initierar, stödjer och utvecklar följande 
arbete; 
 
- etablera kontakt med North Sweden kontoret i Bryssel samt följa upp 

och utvärdera dess betydelse för Älvsbyn 
 
- deltaga i kommunförbundets BD:s närverksträffar för EU-samordnare 
 
- etablera internationella kontakter genom att uveckla nätverk med 

regioner, organisationer och företag 
 
- initiera och utveckla samarbetet med grannkommunerna i EU-projekt  
 
- information av möjligheter till medborgare, förvaltningar och näringsliv 
 
- vidareutveckla samarbetet med vänorterna Fauske i Norge och 

Haapavesi i Finland 
 
- skapa en eller flera vänortsrelationer företrädesvis i Ryssland och 

någon kommun i nordeuropa med tidigare erfarenhet av EU-
medlemskap 

 
- stimulera ortens näringsliv till samverkansprojekt inom Europa 
 
- informera och utbilda anställda, förtroendevalda, företag, 

skolungdomar och föreningar i EU-frågor 
 
- initiera och utveckla skolans arbete att öka kontakterna med elever 

och ungdomar i andra europeiska länder 
 
- stimulera och stödja nämndens/styrelsens och förvaltningens 

internationella engagemang 
- fortsatt arbete med att initiera och stödja utvecklingen av EU-projekt 

inom ramprogrammen för näringslivs- och landsbygdsutveckling. 
 


