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Internationell strategi och programförklaring 

Inledning 

Faluns Internationella strategi är vägledande för Falu kommuns arbete att bidra till 

uppfyllandet av Faluns vision Ett större Falun genom perspektiven En del av resten av 

världen och Plats för alla. 

 

Strategin ska vara ett stöd i arbetet inom ramen för Agenda 2030 genom att peka ut riktning, 

fokus samt mål och därigenom ligga till grund för medvetna val för kommunens övergripande 

internationella arbete. 

En del av resten av världen 

Många av Faluns företag och evenemang har en nationell eller internationell målgrupp. Falun 

har flera etablerade samarbeten på regional, nationell och internationell nivå. Samarbetet 

med Borlänge är viktigt för att kommunerna tillsammans ska fungera som en sömlös region 

för arbete, boende, fritid och kultur.  

I en globaliserad värld blir det allt viktigare att profilera Falun internationellt, men också att 

söka de samarbeten och den kunskap som är mest fruktbar. Antingen i de kunskaper och 

erfarenheter som ett mångkulturellt samhälle inrymmer eller där spetskunskapen finns. 

Plats för alla 

Falun har en spännande blandning av människor och subkulturer där alla får plats. Oavsett 

bakgrund, ålder eller intresse finns något för de flesta genom den bredd och variation som 

finns på arbetsmarknaden, men också i form av möjligheter inom kultur, idrott och fritid.  

Ett större Falun kräver inte bara tolerans för olikheter – olikheter är en förutsättning för att 

nya idéer ska födas och utvecklas. Falubornas kreativitet är den viktigaste resursen för att 

utveckla Falun vidare, i samverkan mellan högskola, näringsliv och offentlig sektor.  
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Syfte 

Falu kommun har en lång tradition av utbyte med andra kommuner, organisationer och 

regioner både inom och utanför riket. Syftet till samarbeten är olika och varierande beroende 

på var i organisationen vi befinner oss samt vilket uppdrag vi har.  

 

Syftet med Faluns internationella arbete är att: 

 

1. Utveckla det nordiska samarbetet och samarbetet inom EU 
2. Skapa nyttor för Falun och samarbetande partners genom olika projekt 
3. Inneha kännedom om EU och dess fonder 
4. Befrämja demokratisk utveckling och Agenda 2030 
5. Bistå i det internationella solidaritetsarbetet 
6. Öppna perspektiv mot en större värld 
7. Ge Falu kommuns medarbetare möjlighet till intressant fortbildning ock öka 

medvetenheten om att vara en kommun i världen 
8. Att Faluns innevånare kan ta del av olika projektresultat (t ex inom kultur, 

besöksnäring och ungdomsutbyte) 
9. Genom Internationella rådets arbete skapa möjligheter för andra aktörer inom 

kommunen i sina internationella kontakter (solidaritet, affärer, studentutbyten i 
akademisk samverkan samt andra utvecklingsmöjligheter) 

10. Stärka Faluns varumärke och ett större Falun i ett vidare perspektiv 

 

En strategisk formulering i prioritering av samarbeten 

Det internationella arbetet sker på tre nivåer: 

 

1. Vänortssamarbeten – skapa mervärden i: 
- Norden 
- EU 
2. Bistånd: Internationellt solidaritetsarbete som är freds- och konfliktförebyggande samt 

värnar de demokratiska värdena. 
3. Olika internationella projekt (begränsning i tid och med vilka). Få andra organisationer 

och företag inom kommunen att verka i en internationell miljö. 
 

 

Våra vänortssamarbeten innebär en möjlighet att arbeta långsiktigt md kontinuerliga 

kontakter och skapa en historisk och praktisk situation för att snabbt kunna etablera projekt. 

Genom långsiktigheten finns en infrastruktur för hur samarbetet kan fortlöpa. Här finns också 

en nordisk tanke från början, som utvecklats i och med EU. 

 

Biståndsarbetet främjar internationell solidaritet och demokratisk utveckling i länder som är 

under utveckling. Det är också en mening att den europeiska demokratin skall få fotfäste i 

konkurrens med andra mindre demokratiska samhällsmodeller. Biståndsarbetet främjar 

också samhällsuppbyggnaden och kunskapsöverföring till tredje världen utan ett neokolonialt 

synsätt. Vår egen nytta är ökad förståelse över de egna framgångarna och kunskap om hur 

andra delar av världen fungerar. Reflektionen i sig ger en helt annan förståelse över vår egen 

historia och utveckling. Projekten finansieras ej över kommunal budget. 
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Olika internationella projekt är projekt vilka kan etableras efter projektidéns egen bärighet 

och begränsas inte till vänorterna. Projekten har en specifik uppgift och är tidsbegränsade. 

Projekten kan finansieras på olika sätt (helst extern finansiering). 

 

Genom vårt arbete kan vi bygga en plattform för andra aktörer inom kommunen och öppna 

nya vägar. Detta kan gagna allt från internationellt samarbete i sig till ren affärsutveckling. 

 

Faluns internationella arbete är öppet för nya samarbetspartners utifrån nya och 

tillkommande behov. 

 

Fokus 

 

Omvärlden förändras snabbt, hoten mot 

demokratin, globalisering, digitalisering, 

urbanisering, klimathot och demografin – hela 

Europa och världen står inför likartade, stora 

utmaningar. Det är viktigt att se hela 

sammanhanget och hur de globala målen i Agenda 

2030 och EU:s programperiod 2021-2027 hänger 

ihop med våra egna utmaningar.  

 

Fokusområden som pekats ut som strategiskt 

viktiga är: 

o Ömsesidig förståelse, respekt och lärande 
o Barn och unga 
o Turism 
o Kultur 
o Bistånd 

 

 

 

 

 

 

 

Ett medel för att nå övergripande mål/visionen 

Oavsett om Falu kommun avser söka internationellt samarbete eller att söka externa medel 

(exempelvis från EU-fonder) ska detta ses som ett medel för att nå redan uppsatta mål och 

Faluns vision.  

Internationellt arbete/utbyte är inget mål i sig utan ett verktyg för att nå de befintliga målen.  

 

Det är därför viktigt att ha en aktiv omvärldsbevakning för att lära av de som ligger i framkant, 

identifiera möjligheter till projekt och medel för att finansiera dessa. 

 

Valet av samarbetspartners och vänorter bör baseras på medvetna val, ha ett uttalat syfte 

och kunna kopplas till Faluns mål.  
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En tydlig övergripande plan för hur Falu kommun arbetar med internationella relationer 

behövs varför en årlig handlingsplan ska arbetas fram av internationella rådet och, i 

förekommande fall, i samarbete med förvaltningarna. En politisk prioritering samt ett 

förvaltningsperspektiv ligger då till grund för vilka frågor och områden Falu kommun vill 

uppmuntra medarbetarna att jobba internationellt med.  

 

Effekter och mervärden 

Att ta del av andras erfarenheter och genom dialog höja förståelse, kunskap och respekt är 

grundläggande. I en lärande situation skapas förutsättningar för utvecklingsfrågor, 

kunskapsinhämtning, omvärldsbevakning och kulturell medvetenhet.  

 

Falu kommun ser sitt internationella arbete som en möjlighet för medarbetare att ges 

kompetensutveckling och vidgade vyer. Att ge elever möjlighet att komma ut i världen är 

kanske en av de viktigaste erfarenheterna av internationellt arbete. Dessutom stärker Falun 

sitt varumärke. Att arbeta med öppenhet och tillit till andra organisationer och länder samt att 

få nya idéer, inspel ger en ökad förståelse på många plan.  

 

Falun ska i sina kontakter alltid verka för att stärka demokrati, jämlikhet och jämställdhet.  

 

Extern finansiering för det som planeras att genomföra ger många positiva effekter. 

 

Falu kommuns vänorter 

Falu kommun har sedan lång tid fyra vänorter1 med vilka vi har särskilda förbindelser:  

 

Röros, Norge    http://www.roros.kommune.no/ 

Hamina, Finland https://www.hamina.fi/en/general-of-hamina/ 

Gütersloh, Tyskland  http://www.guetersloh.de/Z3VldGVyc2xvaGQ0Y21zOjMxNzk=.x4s 

Grudziadz, Polen http://grudziadz.pl/ 

 

Vänorterna tillhör två grupperingar; en för de nordiska länderna och en med Tyskland och 

Polen. Den senare bildades 1994. 

 

Tidigare har även Danmark varit delaktiga i det nordiska vänortssamarbetet genom 

Vordingborg. Vid kommunsammanslagningen i Danmark 2007 avslutade de dock samtliga 

vänortssamarbeten. Falun eftersträvar kontakt med en ny vänort i Danmark. 

 

  

 
1 Aktuell information om respektive vänort finns under respektive länk. 

http://www.roros.kommune.no/
https://www.hamina.fi/en/general-of-hamina/
http://www.guetersloh.de/Z3VldGVyc2xvaGQ0Y21zOjMxNzk=.x4s
http://grudziadz.pl/
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Organisation  

Politisk styrning 

Kommunstyrelsen väljer ledamöter i Internationella rådet som i sin tur ger uppdrag till den 

internationella koordinatorn (tjänsteperson). Till gruppen kan knytas kommunalråd, 

oppositionsföreträdare, kommunfullmäktiges ordförande samt andra politiker och 

kommundirektör samt tjänstepersoner utifrån varje enskild fråga eller situation. 

Minnesanteckningar från rådets möten anmäls till kommunstyrelsen. Internationella rådets 

uppdrag är att leda det internationella arbetet under kommunstyrelsen. 

Internationella koordinatorn 

Internationella koordinatorn är en nyckelperson i det internationella samarbetet och leder det 

praktiska samarbetet. Koordinatorn är också en informationscentral och alla externa 

kontakter tas via koordinatorn eller i direkt samverkan. 

Olika projekt och delprojekt 

I de olika projekten och delprojekten skapas olika organisationer för genomförandet. 

Organisationsmodeller kan lämpligen vara att organisationen speglas med motsvarande hos 

samarbetspartnern. Organisationen skall framgå i de obligatoriska projektdirektiven. 

Förvaltningarnas prioriteringar 

Samarbete måste ske med förvaltningar och med förvaltningarnas samtycke. 

 

Finansiering 

Verksamheten finansieras till nyttodelarna av egen ram och personell tilldelning 

(koordinatorn). Projekt kan drivas med extern medfinansiering av tex EU-fonder. Därtill 

tillkommer, för det stödjande arbetet i utvecklingsländer, ICLD:s totalfinansiering (med stöd 

och legalisering av SIDA). 

 

Kunskaps- och informationsspridning 

Stort fokus bör ligga på kunskapsspridning och ska vara en ständigt aktuell punkt i de årliga 

handlingsplanerna. Kommunikationskontoret anlitas för stöd av framtagande 

kommunikationsplaner.  

 

Målgrupper för informationsarbetet är: 

Valda politiker och partier 

Inom förvaltningsorganisationen 

Allmänheten (och därmed pressen) 

Samarbetspartners  

De organisationer vi står i kontakt med 

 

  



 

7 

Samarbeten 

Övergripande 

Internationella frågor organiseras via Region Dalarna till Central Sweden och 

Strukturfondpartnerskapet. Central Sweden är Dalarnas, Gävleborgs och Örebro läns 

förlängda arm i EU. Central Sweden är en ideell förening vars medlemmar är Region 

Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Central Sweden bidrar till förverkligandet 

av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program utifrån ett EU-perspektiv.  

 

Region Dalarna organiserar även kommunernas kontakter med EU:s strukturfonder, 

Regionala fonden, ESF, AMIF, Leader med flera stödformer. 

 

Nationell nivå 

På nationella nivå samordnar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) information om EU 

samt annan nationell information för internationella relationer.  

 

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) driver på uppdrag av SIDA bla 

kommunala partnerskap med utvecklingsländer.  

 

Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) har uppdraget att stärka 

ungdomars situation i samhället och är bla huvudman för ERASMUS+ program för 

elevutbyten. 

 

Länsnivån 

I Dalarna finns, förutom i Falun, Internationella koordinatorer i Borlänge och Ludvika 

kommuner. Dessa samverkar tillsammans med Region Dalarna i ett nätverk för 

internationella frågor. 

 

Världsarvet 

Av särskilt intresse är samarbetet med Röros, som också är en världsarvskommun. Det 

förutsätter ett intimt samarbete med Världsarvsrådet i Falun. 

 

Övriga samarbeten 

Naturliga samarbetsparters inom Sverige är: 

Andra kommuner (erfarenhetsåterkoppling och praktiska samarbeten) 

Civilsamhället i Falun 

Företag i Falun 

 

 

 

 

 

 


