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Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen (EU), har inneburit en ny möjlighet för en
positiv kommunal utveckling. Dals-Eds kommun ingår idag (1995 – 1999) i flera olika
målområden (3, 4, 5B och Interreg - Bohuslän/Dalsland/Östfold), vilket innebär att
kommunen kan få mellan 25 – 50% medfinansiering i utvecklings-projekt. Vid en
sammanräkning av utbetalda EU-medel per kommun (sammanställd av EU-sekretariatet),
hävdar Dals-Eds kommun sig bra. Vi är den kommun efter Sotenäs som erhållit mest, räknat
per invånare.
Vilka områden inom Sverige som kommer att vara målområden efter år 2000 förs det idag
diskussioner om. För att Dals-Eds kommun skall hävda sig i framtiden inom EU, krävs ett
fortsatt aktivt engagemang, när det gäller det internationella arbetet, såväl inom regionen
som internationellt.
Eu-medlemskapet har givit begreppet ”omvärld” en ny dimension – den europeiska
dimensionen. Dals-Eds kommun är nu en del i en större gemenskap. Omvärlden begränsas
inte till Dalsland, Västra Götaland eller Sverige utan omfattar en större del av Europa, och
kommer enligt ”Agenda 2000” att öka ytterligare. Vi är i dagsläget en av ca: 80 000
kommuner inom EU.
Dals-Eds kommun har trots sin ”litenhet” haft ett omfattande internationellt samarbete
(Vänortssamarbete, vattenprojektet, Interreg) inom olika områden med kommuner inom andra
länder. Arbetet påverkar förtroendevaldas och anställdas behov av bl a personliga nätverk och
tillgång till informationsteknik. Nya arbetsformer utvecklas och bl a goda språkkunskaper
krävs. En viktig förutsättning för ett fruktbart och konstruktivt internationellt arbete, är en
uttalad kommunal policy, som klarlägger Dals-Eds kommuns strategi för det internationella
arbetet.

Dals-Eds kommunens inställning
EU-medlemskapet ökar möjligheten att nå kommunala mål inom olika verksamhetsområden
och ger det lokala näringslivet nya redskap för utveckling. Medlemskapet är också mycket
betydelsefullt med avseende på förståelsen för andra kulturer och folk.

Förtroendevalda och anställda skall använda alla de redskap som EU-medlemskapet ger för
att utveckla kommunen mot uppsatta mål. Redskapen skall användas aktivt och ingå som en
naturlig del i det vardagliga arbetet. Detta innebär att alla aktiviteter normalt skall inrymmas
inom ordinarie budget och där medlemskapet innebär möjligheter till ytterligare resurser för
verksamhetens utveckling.
Med redskap menas också möjligheten att utbyta erfarenheter och vidareutveckla idéer,
verksamheter och projekt inom kommunen och/eller tillsammans med andra i den
Europeiska Unionen och i Norge. De nya finansieringsmöjligheter som följer av EUmedlemskapet underlättar denna process men är inget mål i sig.
Samverkan med organisationen, West-Sweden är en god plattform i det internationella arbetet
och viktig resurs som skall användas. Vidare förutsätter det internationella arbetet ett vidgat
samarbete såväl inom regionen (Dalslands kommunalförbund, Västra Götaland, etc) som med
andra kommuner, landsting och län i Sverige.
Att bygga internationella nätverk är idag en viktig uppgift för såväl förtroendevalda som
anställda i Dals-Eds kommun.
Kommunstyrelsen har ytterst ett samordningsansvar och skall enligt reglementet ta beslut om
eventuellt deltagande i internationella projekt (inkl EU). Alla projektidéer skall beredas av
respektive berörd nämnd innan beslut fattas av kommunstyrelsen. Projketarbeten skall som
tidigare sagts, utgöra en extra möjlighet till verksamheternas utveckling.
För det projektarbete som ingår i målområde 5B, gäller att Dals-Eds kommun (liksom
övriga kommuner i Dalsland) har delegerat denna beslutanderätt till direktionen för
Dalslands Kommunalförbund.

Viktiga områden inom det internationella arbetet för Dals-Eds kommun
För Dals-Eds kommun skall följande områden prioriteras:






Näringslivs- och sysselsättningsfrågor
Utbildning
Sociala verksamhetsområden
Turism
Miljö/Hälsa

Vidare är målet för kommunens internationella arbete:
Att för kommunens medborgares räkning förbereda sig väl inför
framtidens samhälle, där kommunens gränser har vidgats och i
vissa fall redan undanröjts.
Projekt som ligger i linje med detta mål, kan utöver ovanstående prioriteringar bli
föremål för ett deltagande av Dals-Eds kommun, efter beslut av kommunstyrelsen.

Nya möjligheter – nya krav
Internationell samverkan ger oss nya utvecklingsmöjligheter, men ställer också krav på
förtroendevalda och anställda inom Dals-Eds kommun. Målsättningen är bl a att:


förtroendevalda och anställda med verksamhetsansvar aktivt skall ta reda på och
deltaga i projekt som bedöms påtagligt bidraga till kommunens utveckling.
Beslut om deltagande sker ytterst av kommunstyrelsen efter beredning i
respektive nämnd/styrelse. För Dalslandsgemensamma projekt (där Dals-Ed
ingår) är beslutanderätten delegerad till Kommunalförbundet Dalsland.



förtroendevalda och anställda med verksamhetsansvar skall ha (eller verka för
att erhålla) de färdigheter som behövs för att kunna utnyttja de redskap som
medlemskapet innebär (ex. kunskap om EU:s olika utvecklingsprogram och
fonder i tillämpliga delar).



kommunen skall aktivt verka för att deltaga i internationella projekt, som ligger i
linje med kommunens mål.



internationell samverkan skall ingå som en naturlig del i skolarbetet. Lärare och
elever skall ha insikt om EU och vad EU står för.



kommunen skall som ett led i internationaliseringsarbetet, värna om och
utveckla vänortskontakter. Medel för detta skall täckas inom befintliga ramar
och/eller via finansiering EU (Twinning).



kommunen skall ta en aktiv del i Interreg-arbetet och skall delta i projekt som
ligger inom det kommunala området (t ex projekt som, ”Vi bygger broar för
samhällsservice, näringsliv och turism i gränsområdet”)
nationsgränsen får i sig inte vara något hinder för att resa. Behovet av och
kostnaden för en resa, inom eller utom landet, skall dock noggrant vägas mot
nyttan av att den genomförs.

Information och delaktighet
Som en viktig del i det engagemang som Dals-Eds kommun tar i det internationella utbytet
via projektarbete skall efter genomförda utvecklingsarbete en redovisning och utvärdering ske
i kommunfullmäktige. För att kunna ge informationen bredare skall kommunen också kalla
till presskonferens när det gäller större projektarbete. Det är av stort värde att under
projekttiden ge information till såväl politiker som allmänhet, då detta arbete är en del av
Dals-Eds kommuns utvecklingsarbete.

