
www.tidning.netStolta Stad14

ANNONSSIDAANNONSSIDA HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

som söker samarbete med svenska 
städer. Till min hjälp finns exem-
pelvis organisationen West Sweden 
som stödjer kommuner i Västsve-
rige i projekt inom ramen för EU-
samarbetet. Sedan är det en över-
driven mytbildning att det skulle 
vara så krångligt och byråkratiskt 
att söka EU-medel. Ofta kan man 
vända sig till svenska kontor med 
svensk personal.  

Lugnet före stormen
Just präglas stämningen av lugnet 
före stormen på EU-projekthavet. 
Den senaste perioden för EU-fon-
der gick ut i december – en ny körs 
igång efter nyår för perioden 2007-
2013. En positiv nyhet är att i struk-
turfonden Mål 2 ”Regional konkur-
renskraft och sysselsättning” ges 
möjlighet för alla regioner i EU att 
söka, dessutom har Mål 3 ”Territo-
riellt samarbete” utökat med ett nytt 
program: Kattegatt/Skagerack.

– Medel till näringslivet inom 
ramen för Mål 2 i Västra Götaland 
och Halland är i princip redan klart. 
Även det nya Mål 3 programmet ger 
fler möjligheter för Mölndals stad.

Även vårdpersonal
Cecilia är en övertygad Europavän 
och tror på internationellt samarbe-
te för att lära av varandras erfaren-
heter och goda exempel. Dessutom 
kräver allt fler områden ett interna-
tionellt samarbete över gränserna.

– Det är inte bara miljön som 
gynnas av ett gränslöst samarbete. 
Världen krymper och vi har möj-
ligheter att finna bättre lösningar 
genom att lära av varandra. Jag ser 
gärna att inom ett par år så har alla 
förvaltningar och bolag inom Möln-
dals stad minst ett internationellt 
samarbetsprojekt på gång. Gymna-
sieskolorna skulle kunna dra större 
fördel av att kunna erbjuda elev-
erna praktikplatser utomlands i hö-
gre grad än idag. Jag tror det är en 
mycket attraktiv profilering. Även 
bland vårdpersonal finns mycket att 
göra för att inspirera i vardagens ar-
betsuppgifter, men det kräver nog-
grann planering och tydlig prioritet 
inom förvaltningen.

Cecilia Rignell är sedan i sep-
tember ny internationell sam-
ordnare i Mölndals stad.

– Min vision är att den in-
ternationella dimensionen 
naturligt ska finnas med i alla 
verksamheter inom Mölndals 
stads organisation.

Cecilia, ekonom med språkinrikt-
ning, har i snart tio år jobbat med 
internationella frågor, senast i Re-
gion Halland. 

Där var hon bland mycket annat 
inblandad i Interreg-projektet Bad-
liv – vars syfte var att utveckla tu-
rismen i Halland kring just badliv. 
Havsbad är det ont om i Mölndal, 
men det finns stora möjligheter att 
öka det internationella samarbetet 
i Mölndals stads verksamheter me-
nar Cecilia.  

– Mitt uppdrag är att informera, 
utbilda och stimulera mina medar-
betare att se vilka möjligheter som 
finns till internationellt samarbete 
och ta till vara på idéer som upp-
kommer i verksamheterna. 

De första månaderna har Cecilia 
träffat förvaltningschefer och led-
ningsgrupper för att dels sätta sig in 
i de olika verksamheterna, dels höra 
vilka frågor som är prioriterade.

EU och världen
Otvunget och naturligt, är det lätt 
att halka in på EU-projekt när den 
Mölndalska horisonten ska lyftas. 
I jobbet som internationell samord-
nare ger EU-medlemskapet en kraf-
tig slagsida åt arbetsuppgifterna.

– Jag vill gärna betona att inter-
nationellt samarbete är möjligt över 
hela världen, det finns en interna-
tionell struktur för att söka medel 
för sådana projekt … men det är 
klart att EU-samarbetet är genuint 
upparbetat och närmast till hands.

Är då Cecilia en hejare på att 
fylla i EU-ansökningar?

– Nej (skratt), det är inte mitt 
huvudsakliga jobb. Jag kan i vissa 
fall hjälpa till men det är i huvudsak 
varje projektdeltagare som själva 
fyller i sina ansökningar. Jag kan 
tipsa lite om vad man kan tänka på 
och vad som finns att söka eller vil-
ka regioner eller städer ute i Europa 

Världen i sin hand. Cecilia Rignell är sedan i höstas ny internationell samordnare i Mölndals stad. Hennes mål-
sättning för framtiden är att alla verksamheter inom staden ska ha minst ett internationellt samarbetsprojekt på 
gång.

Mölndal öppnar dörren 
för omvärlden

Nätverk i regionen
Det gäller att leva som man lär. 
Även internationella samordnare 
behöver samordna sin verksamhet. 

I Göteborgsregionen finns ett nät-
verk etablerat för personer i bran-
schen.

– Det kan bli ensamt i yrket, där-

för är det viktigt med input från 
kollegor i andra organisationer. Det 
är trots allt det mitt jobb handlar om 
– att lära av varandra.   
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Ernst & Young inledde uppdraget 
att biträda Mölndals stad 1994. 
Oberoende mätningar visar att 
Ernst & Young i flera år haft bran-
schens mest nöjda kunder.

Ernst & Young kan Mölndal. Liksom 
resten av världen. Oavsett om kunden är 
Astra Zeneca, den lokala byggaren eller 
bostadsrättsföreningen i Mölndals Cen-
trum kan Ernst & Young ställa upp med 
rätt expertstöd till rätt kostnad.

Genom daglig kontakt med tusentals fö-

retagare vet Ernst & Young hur det känns 
att vara företagare. Genom att bidra med 
ordning och reda i företagets redovisning 
och rapportering, genom att föreslå effek-
tiva rutiner som gör det enkelt att styra 
det interna arbetet, kan affärsriskerna re-
duceras och kunden fokusera på att driva 
och utveckla kärnverksamheten.
Du lägger ner din själ i verksamheten. 
Välj en rådgivare som också gör det.

Ring Ernst & Young i Göteborg:
031-63 77 00

Mölndals partner sedan 1994
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