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Policy och riktlinjer för Falu kommuns internationella 
kontakter och EU-arbete 
 
 
POLICY 
 
Det övergripande målet för Falu Kommuns internationella kontakter och EU-arbetet skall vara att 
skapa kontakter med kommuner/orter i andra länder där ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och 
kunskaper för olika samhällsgrupper skall möjliggöras. I en alltmer globaliserad värld blir de 
internationella impulserna mycket viktiga för utvecklingen och för en ökad tillväxt i kommunen.  
 
Falu kommuns internationella kontakter och EU-arbete skall syfta till 
 
att sprida information om Falun i världen 
att uppnå maximal nytta av EU-medlemskapet 
att tillföra kommunen internationell kompetens  
att Falu kommun skall vara en aktiv part när det gäller internationaliseringsarbetet i regionen 
 
 
RIKTLINJER  
 
Vid Falu kommuns internationella kontakter och EU-arbete skall följande beaktas: 
 

• Internationella frågor skall betraktas som en naturlig och angelägen verksamhet inom 
kommunen. 

 
• Kommunens internationella arbete skall bygga på de kontakter som redan finns med 

kommunens etablerade vänorter. 
 
• Kommunens samarbetsavtal skall begränsas i antal, verksamhet och i tid.  

 
• Avtal om internationellt samarbete för Falu kommun skall bygga på ömsesidiga intressen. 

 
• Vid tecknande av nya samarbetsavtal skall nyttan för kommunen vara avgörande. 
 
• Samarbetet och relationer skall byggas på olika verksamhetsnivåer för att skapa den 

största professionella nyttan.  
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• I utvecklingen av de internationella relationerna och projekten skall sådana prioriteras, 

som bygger på samarbete, där andra lokala och regionala aktörer är aktiva. 
 

• Samarbetsfrågor, som rör fler verksamhetsområden inom kommunen, skall ges förtur. 
 

• Ett aktivt medlemskap i internationella nätverk skall ge Falun möjligheter att 
marknadsföra sig i internationella sammanhang och etablera långsiktiga relationer.  

 
• Beslut om deltagande i internationella nätverk, konferenser och projekt skall fattas på 

samma grunder som nationella engagemang. Nyttan för kommunen, inte avstånd eller 
nationsgräns, skall vara vägledande för sådana beslut. 

 
• Nätverksbyggandet skall skapa förutsättningar för en kompetenshöjning som bidrar till en 

gynnsam utveckling för Falun. 
 

• Effektivt samarbete i nätverk skall säkerställas och utvecklas på lokal, regional, nationell 
och internationell nivå. 

 
• Barn och ungdomar, bl a inom skolans ram, skall ges hög prioritet och ha en framträdande 

roll i det internationella utbytet för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och 
framtidsinriktat samarbete. 

 
• Extra stor vikt skall läggas på näringslivs- och utbildningsfrågor, men även andra 

områden såsom verksamhetsutveckling, folkhälsa, miljö och kultur kan prioriteras.  
 

• Det arbete som pågår inom ramen för kommunens Tillväxtprogram, samtliga sex 
hörnstenar (näringslivet, profilområdena, stadens utveckling, boendefrågorna, service- 
och etableringsfrågorna, utbildningen samt den regionala utvecklingen) ska stärkas genom 
ett internationellt och målinriktat samarbete.  

 
• Faluns internationella åtaganden ska främja en fredlig och demokratisk utveckling i 

världen samt bidra till en internationell solidaritet inom ramen för gällande lagstiftning. 
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Kommunens organisation och ansvarsfördelning av arbetet  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande frågor, strategisk ledning, utveckling och 
samordning av det internationella arbetet. Kommunstyrelsen skall även ansvara för de långsiktiga 
relationerna med kommunens vänorter samt för Falu Kommuns medlemskap i internationella 
nätverk. 
 
Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen företräder kommunen vid officiella besök. I 
förekommande fall kan det ske tillsammans med företrädare för kommunens förvaltningar/bolag 
eller företag och organisationer. Vid besök från kommunens vänorter skall information om detta 
lämnas i god tid till berörda politiker och tjänstemän. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen skall ansvara för samordning, informationsspridning och 
erfarenhetsöverföring. Dessutom ansvarar Kommunstyrelseförvaltningen, under kommun-
direktörens ledning, för den allmänna omvärldsbevakningen. Kommundirektören svarar också för 
samordningen av informationen om och kontakterna med den internationella verksamheten inom 
kommunens verksamhetsområden.  
 
Nämnderna skall arbeta med internationella frågor och kontakter som en integrerad del i sin 
verksamhet och inom de budgetramar som man förfogar över. Internationella frågor skall 
behandlas i nämndernas måldokument.  
 
Kommunens förvaltningar skall utveckla internationella kontakter inom sina respektive 
verksamhetsområden. Förvaltningarna har ansvar för att bredda sina kontaktytor internationellt så 
att omvärldsbevakningen inom respektive verksamhetsområden också inkluderar ett 
internationellt perspektiv. Respektive förvaltningschef har ansvar för att utvecklingsarbetet på 
den egna förvaltningen även inkluderar den internationella dimensionen och för att denna policy 
och riktlinjer implementeras i den egna förvaltningen. 

 
Ett nätverk av kontaktpersoner från varje förvaltning, identiskt med det för EU-frågor, skall 
finnas. EU-nätverket skall utvecklas både kompetens- och resursmässigt. Samordningen av 
nätverket sköts från kommunstyrelseförvaltningen genom kommundirektören. Nätverket skall 
informera om och initiera internationella frågor.  
 
 
Uppföljning och utvärdering av arbetet 
 
Kommunstyrelseförvaltningen, genom kommundirektören, ansvarar för att en årlig rapport 
lämnas från nätverket för internationella kontakter och EU-arbete till kommunfullmäktige samt 
att den, vid behov, resulterar i förändringar av kommunens internationella arbete. 
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