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Inledning 
Ljungby kommuns möjligheter och utmaningar delas med många andra i Europa och i övriga 
världen. Genom internationellt arbete kan Ljungby kommun ta del av erfarenheter och 
kunskap som är nyttig för vår kommunala utveckling. Policyn för internationellt arbete anger 
den politiska inriktningen för hur internationellt arbete ska bedrivas i kommunen.  
 
Till policyn finns det en verksamhetsplan kopplad. Verksamhetsplan för internationellt arbete 
beskriver vilket ansvar och förhållningssätt kommunen har gällande internationellt arbete. 
Varje nämnd, förvaltning och bolag ska integrera det internationella perspektivet i sin 
verksamhet. Det internationella arbetet ska följas upp och utvärderas.  

Syfte 
Syftet med Ljungby kommuns internationella arbete är att bidra till att uppnå de strategiska 
kommunövergripande och verksamhetsspecifika målen. Med internationellt arbete menar 
Ljungby kommun alla typer av internationalisering. Till detta räknas tre huvudsakliga 
internationaliseringsformer – extern finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Det 
internationella arbetet ska ses som ett verktyg för verksamhetsutveckling. 

Strategiska områden 
Det internationella arbetet har sin utgångspunkt i kommunens vision ”I Ljungby formar vi 
framtiden tillsammas. 35 000 invånare år 2035.”, samt de strategiska områdena kopplade till 
visionen.  

Tillväxt 
Tillväxt ska stimuleras på ett hållbart sätt och ur flera perspektiv – ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt. Arbete med hållbar utveckling utgår från de globala målen, även kallade Agenda 
2030. Kommunens vision om att växa till 35 000 invånare år 2035ställer nya krav på 
kommunen att stärka sin konkurrenskraft och attraktivitet. Internationellt arbete är ett verktyg 
för att uppnå det. 

Kunskap 
Internationellt arbete gynnar innovation och lärande. Vi kan lära oss av andras arbete och 
utveckla vår verksamhet utifrån andras kunskap och erfarenheter. Verksamhetsutvecklingen 
som bedrivs genom internationellt arbete bidrar till att kommunkoncernen blir ännu smartare, 
mer effektiv och mer serviceinriktad. Internationellt arbete bidrar också till ökad förståelse 
mellan människor och kulturer, samt ger barn och ungdomar möjlighet att intressera sig för en 
global omvärld.  

Livskvalitet 
Internationellt arbete bidrar till att Ljungby kommun attraherar människor att bo, leva, besöka 
och verka i Ljungby kommun. Med internationalisering som verktyg kan vi hitta nya 
gemensamma lösningar på problem, ta vara på möjligheter och ta del av andras erfarenheter 
och kompetens. Vi kan även dela med oss av våra erfarenheter och få perspektiv på den egna 
verksamheten. Dessutom bidrar internationellt arbete till att vara den attraktiva arbetsgivaren.  
 


	Policy
	Inledning
	Syfte
	Strategiska områden
	Tillväxt
	Kunskap
	Livskvalitet


