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Vision 2025: I Katrineholm är lust 
den drivande kraften för skapande 
och utveckling – för liv, lärande och 
företagsamhet. Lust är passion, vilja, 
ambition. Det är också det lustfyllda – 
det vi lever för och det vi lever av – mat, 
kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. 
Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt 
för handling och förändring.

Katrineholm
Läge för liv & lust

Foto: Hanna Maxstad.
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Vi lever och verkar i en 

allt mer internationell 

miljö och globaliserad 

värld där vi påverkas av 

externa beslut såväl inom 

den regionala som den 

lokala politiken.

1. Inledning

Den 25 januari 2012 beslutade 
kommunstyrelsen i Katrineholm att ta fram 
en ny internationell strategi för att främja 
kommunens utveckling, möta aktuella behov 
samt öka kunskapen inom det internationella 
arbetet. 

1.1 Vision 2025 - Läge för liv & lust
Den internationella strategin för 
Katrineholms kommun tar sikte på Vision 
2025: Läge för liv & lust. 

1.2 Gemensam plattform 
På den regionala och lokala nivån har vi 
i dag stora möjligheter att vara med och 
påverka EU:s beslut. Den internationella 
strategin ska skapa en gemensam plattform 
och referensram för Katrineholms kommuns 
internationella arbete. 

Strategin är kommunövergripande och 
ligger till grund för samtliga nämnders 
internationella arbete och ska vara integrerat 
i kommunens ordinarie arbete samt uppfylla 
kommunens verksamhetsmål. 

EU-medlemsflaggor vid parlamentsbyggnaden i Strasbourg. Foto: Michel Christen.

Citat hämtat från faktarutan “Bakgrund - Internationellt arbete” sidan 5.

Internationella 
kontakter ger nya 
kunskaper och 
erfarenheter och är 
viktiga för en ökad 
tillväxt”.

BAKGRUND: 

Internationellt arbete 
 
* Vårt uppdrag på den lokala nivån 

i Katrineholm är att ta tillvara på 
de möjligheter och resurser som ett 
internationellt arbete ger.  

* Internationella kontakter ger nya 
kunskaper och erfarenheter och är 
viktiga för en ökad tillväxt. 

* Den internationella strategin är 
ett hjälpmedel för att uppnå EU:s 
tillväxtstrategi Europa 2020 - en 
strategi för smart och hållbar tillväxt 
för alla. 

VISSTE DU ATT...

Enligt Sveriges kommuner och 

landsting påverkar EU 60 % av 

punkterna på dagordningen i 

olika kommunfullmäktige runt 

om i Sverige.
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2. Europa 2020 – En 

strategi för smart och 

hållbar tillväxt för alla 

EU:s strategi Europa 2020 bildar grund för 
hög sysselsättning, god produktivitet samt 
social sammanhållning. 

Europa 2020 innebär:
* Smart tillväxt – utveckla en ekonomi 

baserad på kunskap och innovation.  

* Hållbar tillväxt – främja en resurseffektiv, 
grön och konkurrenskraftig ekonomi.  

* Tillväxt för alla – stimulera en ekonomi 
med hög sysselsättning samt god social 
och territoriell sammanhållning. 

Europa 2020 har fem överordnade EU-mål: 
1. 75 % av befolkningen i åldrarna 20-64 år 

ska ha ett arbete.  

2. 3 % av medlemsländernas BNP ska 
investeras i forskning och utveckling.  

3. Energi- och klimatmålen ”20-20-20”ska 
nås.  
 

4. Max 10 % av ungdomar ska sluta skolan 
i förtid. Minst 40 % av ungdomar ska ha 
avslutad högre utbildning.  

5. Minska antalet människor som lever i 
fattigdom med 20 miljoner. 

2.1 Nationella och regionala mål
Utifrån de gemensamma målen i Europa 
2020 tar medlemsländerna fram egna 
nationella reformprogram. 

2.2 Sörmlandsstrategin 2020
Har sin utgångspunkt i det som identifierats 
som viktigt lokalt och regionalt. Strategin 
grundar sig i bland annat Europa 2020. 

2.3 Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun
Målet i Översiktsplan 2030 är ett 
tillväxtscenario som siktar mot en 
befolkningsnivå på 40 000 invånare. 

2.4 Katrineholm 2030  – underlag för 
samhällsplanering på längre sikt 
En internationell strategi är betydelsefull 
för att uppnå de mål som anges i 
kommunplanen och Katrineholm 2030. 

Foto: Alexis Haulot.

FAKTA: 20-20-20

EU har enats om fyra energi- och 
klimatmål som ska vara uppfyllda fram 
till 2020. Dessa mål brukar förkortas 
20-20-20 och lyder som följande:

* Minska växthusgasutsläppen med 
minst 20 %, jämfört med 1990 års 
nivåer. 

* Sänka energiförbrukningen med  
20 %. 

* Höja andelen förnybar energi till 
20 % av all energikonsumtion. 

* Höja andelen biobränsle för 
transporter till 10 %.



Vara och upplevas 
som en attraktiv 

kommun

Befolkningstillväxt 
i Katrineholm

Höja 
utbildningsnivån

Vara en uthållig 
kommun med god 

framförhållning 
och flexibilitet för 
ändrade villkor

Ha ett 
framgångsrikt 

välfärdsarbete och 
ett inkluderande 

samhälle

Intensifiera 
samverkan med 

andra aktörer
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3. Övergripande mål 

3.1 Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun
Den internationella strategin följer 
Översiktsplan 2030 och målet med ett 
tillväxtscenario om en befolkningsnivå på 
40 000 invånare. 

3.2 Katrineholm 2030 - underlag för 
samhällsplanering på längre sikt
Den internationella strategin följer 
Katrineholm 2030 med övergripande 
målområden.

3.3 Kommunplan
Det internationella arbetet i Katrineholms 
kommun följer kommunplanen med 
övergripande målområden.

3.4 Sörmlandsstrategin 
Det ska vara enkelt att förverkliga 
sina drömmar, ambitioner och idéer i 
Sörmland. Följande mål har tagits fram i 
Sörmlandsstrategin, och målen är minst 
lika viktiga i Katrineholms kommuns 
internationella arbete:

1. I Sörmland finns det goda förutsättningar 
för unga och vuxna att utbilda sig och 
arbeta. Arbetsgivare har goda kunskaper 
att rekrytera rätt kompetens. 

2. Sörmland har starka samband med 
omvärlden. 

3. Sörmland har ett konkurrenskraftigt 
näringsliv. 

4. Sörmland har hållbara och attraktiva 
livsmiljöer.

 Utbyten                       Människor                       KunskapSamverkan                       Nätverk                       Projekt             

ARBETSSÄTT

» Nätverk och projekt
Medverkan i relevanta nätverk och 
projekt ger möjlighet att påverka frågor 
av intresse för Katrineholms kommun. 
Det ger samtidigt tillgång till ny kunskap 
och nya kontaktnät, vilket också främjar 
utvecklingen av kommunens förenings- 
och näringsliv. 

» Samarbete - Tripel Helix
Ett nära samarbete mellan kommun, 
akademi och näringsliv - så kallat Tripel 
Helix - ska utvecklas för att skapa 
synergieffekter med det internationella 
samarbetet. 



“
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4. Näringslivets 

utveckling

En kommun med en uttalad vision kring 
arbetet med EU-medel är att föredra framför 
en kommun utan. Större företagsetableringar 
sker ofta med ett internationellt perspektiv 
eftersom de flesta företag är gränslösa i sina 
affärer. Därför krävs att kommunen har 
kunskap om diverse internationella områden, 
frågor etcetera.

De fem fokusområden i Europa 2020 
kommer att kräva såväl nationella 
som lokala satsningar. Att ha kunskap 
och kännedom om EU:s fonder ger 
utvecklingsmöjligheter för det lokala 
näringslivet. Den kommun som i sin strategi 
blickar ut i Europa tillhör vinnarna vad 
gäller framtida större företagsetableringar.

5. Arbetsmetod och 

uppföljning

Katrineholms kommun ska hålla en hög 
kvalitet i det internationella arbetet genom 
ett brett engagemang, god kompetens och 
effektiv organisation. Behov och långsiktig 
nytta ska styra arbetet vilket kan ses som en 
framtidsinvestering för verksamheten.

Det dagliga internationella arbetet 
ska ske i respektive förvaltning, efter 
verksamhetens specifika verksamhetsplaner. 
Kommunfullmäktige antar den 
internationella strategin. Kommunstyrelsen 
ansvarar för det övergripande internationella 
arbetet. Nämnderna ansvarar för sitt 
internationella arbete inom respektive 
verksamhetsområde

5.1 Uppföljning
Löpande avrapportering sker till 
kommunstyrelsen och till respektive nämnd.

5.2 Ansvarsfördelning
* Nämnderna och förvaltningarna bevakar 

den internationella utvecklingen och 
ansvarar för genomförande inom 
respektive verksamhetsområde. 

* Möjligheter skapas för att delta i projekt 
med koppling till EU:s fonder och 
program. Dessa projekt syftar till att 
beständigt förbättra verksamheten inom 
respektive område. 

* Tjänstemän och förtroendevalda ska ges 
möjlighet att medverka i utbildningar 
samt ta del av information för att öka 
kunskapen. 

* En förvaltningsövergripande styrgrupp 
bestående av förvaltningscheferna tar 
strategiska beslut.  

* En internationell arbetsgrupp, bestående 
av tjänsteansvarig för internationella 
frågor arbetar operativt med 
genomförandet av de beslut som tas av 
styrgruppen. 

* Ansvar för hantering av de internationella 
projekten ligger hos respektive 
förvaltning.

5.3 Ansvarig för internationella frågor
Tjänsteansvarig för internationella frågor 
föreslås vara en förvaltningsövergripande 
resurs tillgänglig för samtlig verksamhet 
placerad på samhällsbyggnadsförvaltningen.
 
Dennes roll är att vara den som 
sammankallar och är föredragande i 
internationella gruppen. Personen är internt 
ansvarig för att vara uppdaterad vad gäller 
regelverk, förutsättningar, utlysningar och 
så vidare. Respektive förvaltning är dock 
ansvarig för att utverka goda projekt ur sitt 
eget verksamhetsområde. Tjänsteansvarig 
för internationella frågor ska därefter 
vara ett stöd och kunskapsbank vad gäller 
finansieringsförutsättningar. 

Den kommun som i 
sin strategi blickar 
ut i Europa tillhör 
vinnarna vad gäller 
framtida större 
företagsetableringar”.
Citat hämtat från 4. Näringslivets utveckling, andra stycket.
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Vad 
händer 
nu?

6. Planering

7. Aktiviteter 
Aktiviteter görs i samarbete mellan 
respektive förvaltning och person ansvarig 
för internationella frågor. Föreningar 
och ideella verksamheter kommer bland 
annat via leader-verksamhet att ges goda 
möjligheter till projektfinansiering. Detta 
ställer krav på kommunerna att vara pålästa 
och kunniga vad gäller EU-beslut för att 
kunna tillgodogöra sig dem. 

* Ta fram en årlig verksamhetsplan för det 
internationella arbetet i Katrineholms 
kommun. 

* Genomföra kompetenshöjande 
åtgärder i form av utbildningar, öppna 
seminarier för allmänheten och tydligare 
information i syfte att öka kompetensen 
inom området.  

* Arbeta med aktiviteter riktade mot 
politik, näringsliv och kommunens olika 
förvaltningar. 

* Fokusera på intressehöjande aktiviter 
och höja delaktighet från kommunens 
invånare. 
 

8. Sammanfattning
Denna strategi ska utgöra grunden till 
hur projektidéer värderas, analyseras och 
paketeras. Att fokusera på rätt projekt med 
utgångspunkt från strategins målområden 
utgör basen i det internationella arbetet. 

Lyckas vi skapa projekt vars slutmål leder 
till bestående utveckling och förbättring av  
befintliga strukturer och arbetsmetoder, då 
blir vi framgångsrika. 

Det internationella arbetet i Katrineholms 
kommun kan sammanfattas i två 
övergripande mål:

1. Tillväxt genom samverkan såväl lokalt 
som internationellt. 

2. Välfärd genom samverkan lokalt och 
internationellt.

2. Politiska beslut 1. Förankring 3. Genomförande



Besöksadress: Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38.

Postadress: Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm.

Telefon: 0150-570 00 (klockan 8–17)

www.katrineholm.se


