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1. Syfte  

Denna policy för internationella samarbeten syftar till att tydliggöra de ramar och 

förutsättningar som gäller då Falkenbergs kommun genom fullmäktige, styrelserna och 

nämnderna med tillhörande verksamheter har internationella förbindelser. Genom att 

fastställa målsättningen för det internationella arbetet samt definiera inriktningen och 

ansvarsfördelningen förbättras möjligheterna att möjliggöra ett internationellt arbete som 

motsvarar Falkenbergs kommuns behov. I en alltmer globaliserad värld är det värdefullt att 

Falkenbergs kommun har möjlighet att följa, påverka och ta del av händelser och processer 

som direkt eller indirekt påverkar Falkenberg. 

 

2. Koppling till lagstiftning och andra styrdokument  

Denna policy är förenlig med lagstiftning och styrdokument, däribland kommunens riktlinje 

för representation och gåvor. 

 

3. Policy   

Falkenbergs kommuns vision är Vi växer för en hållbar framtid och byggs upp av de tre 

definierade målområdena Ett föredöme inom hållbarhet, Välfärd med god kvalitet och 

Västsveriges starkaste näringsliv. Visionen visar att internationellt perspektiv behövs för att 

utveckla Falkenberg till en fortsatt framgångsrik och välmående kommun med möjligheter 

för ett gott liv, både i stad och på landsbygd. Att arbeta utifrån visionens anda innebär att 

Falkenbergs kommun är öppen mot omvärlden och ser saker ur större perspektiv genom att 

interagera med andra kulturer och marknader. På så sätt är också Falkenberg med i större 

sammanhang. 

 

Den över tid mer påtagliga globaliseringen påverkar Falkenberg på samma sätt som övriga 

svenska kommuner. Kommunen är i hög grad beroende av utvecklingen i omvärlden, både i 

närområdet och i fjärran. Då Falkenbergs kommun tillsammans med grannkommunerna och 

regionen även är del i större gränsöverskridande nätverk så som Greater Copenhagen och 

Skåne Committee är beroendet och påverkansmöjligheterna stora och goda. Lagstiftning 

framförallt från Europeiska unionen (EU), influenser och händelser i omvärlden påverkar 

direkt eller indirekt Falkenbergs utveckling och tillväxt. 

 

Genom att Falkenbergs kommun agerar medvetet i kontakter som tas med kommunen finns 

goda möjligheter till framgångar enligt visionens anda Vi växer för en hållbar framtid. 

Kommunens internationella utbyten och deltaganden ska emellertid ge mervärde och vara 

ömsesidig nytta, samtidigt som det också ska finnas en arena för Falkenbergs kommun att 

presentera de unika styrkor som finns i kommunen och den potential kommunen besitter 

utifrån läge och möjligheter på olika plan. 

 

Genom det svenska medlemskapet i EU erbjuds en mängd möjligheter för Falkenbergs 

kommun att ta tillvara möjligheter att erhålla sökbara medel för bland annat ökad tillväxt. 
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Kommunens förhållningssätt till EU ska vara att främja befintlig verksamhetsutveckling och 

ha stark koppling till politiska mål, som exempelvis Agenda 2030, samt ses som en resurs 

för att möta de utmaningar kommunen står inför. 

 

Internationella samarbeten ska bidra till hållbar samhällsutveckling, demokratiutveckling 

och kulturell förståelse, skolans internationalisering enligt läroplaner, utveckling av den 

kommunala organisationen och kompetensen, kommunens attraktionskraft som bostadsort 

och besöksmål samt ökade internationella kontakter för det lokala näringslivet, investeringar 

och etableringar till Falkenberg. 

 

Det råder ett starkt beroende mellan internationellt arbete, hållbar samhällsutveckling och att 

säkerställa fred, frihet och demokrati för medborgare och invånare. Om osäkerhet är förenat 

med val av internationella samverkanspartner eller samverkansinnehåll följer Falkenbergs 

kommun Sveriges utrikespolitiska ställningstaganden. 

 

4. Definitioner och avgränsningar  

Denna policy beskriver hur kommunfullmäktige ser på internationellt samarbete. Med 

internationellt arbete menas att Falkenbergs kommun i samverkan med internationella 

aktörer kan utveckla kommunen.  

 

5. Ansvar och uppföljning 

Kommunfullmäktige fastställer kommunens policy och prioriteringar för det internationella 

arbetet. Kommunstyrelsen svarar för strategisk ledning och samordning av det 

internationella samarbetet samt dess uppföljning. I samband med internationella kontakter 

har kommunfullmäktiges ordförande och presidium en representativ funktion. Beslut om 

medlemskap i internationella nätverk fattas av kommunstyrelsen som också ingår 

övergripande avtal för kommunens räkning. 

 

 

 


