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Internationell strategi för
Kungsbacka kommun
2014-2020
Bakgrund

Omvärlden påverkar kommunens arbete på olika plan dels genom
globaliseringen och dels genom medlemskapet i EU. I genomsnitt påverkas 60
procent av punkterna på en dagordning från kommunfullmäktige av EU.
Internationalisering ska därför vara en integrerad del i kommunens alla
verksamheter.
Som komplement till strategin finns en metodbok för hur det internationella
arbetet ska läggas upp.
Syfte

Syftet med det internationella arbetet är att bidra till att utveckla och skapa nytta
för kommunens verksamheter med huvudsakligt avstamp i EU:s tillväxtstrategi
Europa 2020, mot kommunens vision och mål samt eMålbild 2020.
Strategin ska fungera som ett ramverk för detta arbete inom kommunens
samtliga verksamheter. Den kan även ses som ett tvärperspektiv i kommunens
övriga strategier.
Strategins grundpelare
Kungsbackas internationella strategi omfattar tre grundpelare:
 Internationella kontakter
 Omvärlds- och intressebevakning
 Transnationella utvecklingsprojekt
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Internationella kontakter
Internationella kontakter är en grundförutsättning för internationellt arbete,
såväl som i omvärldsbevakning som projektdeltagande.
Genom internationella kontakter kan Kungsbacka tillvarata möjligheter och
möta framtidens utmaningar på ett bättre sätt. Samverkan på ett lokalt/regionalt
plan mellan kommun, akademi, näringsliv och civilsamhälle är också en viktig
del i detta. Samarbete på regional nivå är en förutsättning för att med samlade
krafter kunna påverka och bevaka den internationella arenan med huvudfokus
på Europa.
Genom att knyta och aktivt tillvarata internationella kontakter med strategiska
partners säkerställs att Kungsbacka finns med i ett internationellt sammanhang.
Omvärlds- och intressebevakning
Genom omvärlds- och intressebevakning kan vi stödja politiska
beslutsprocesser och möjliggöra påverkan av olika policyfrågor, som är av
intresse för såväl Kungsbacka kommun som GR och Region Halland. Detta kan
ske såväl internationellt som på EU-nivå.
En kontinuerlig omvärldsbevakning utifrån ett långsiktigt perspektiv sker i det
löpande arbetet i alla verksamhetsområden i samverkan med GR och Region
Halland.
Transnationella projekt
Transnationella projekt är möjliggörare för att uppfylla kommunens mål, vision
samt eMålbild 2020 och övriga mål. Genom transnationella projekt kan vi dra
nytta av kunskap och erfarenheter i andra europeiska länder, från såväl
kommuner, akademi som näringslivet. På så sätt skapas mervärden för
Kungsbacka kommun och dess invånare.
Ansvar

Samordning är ett ledord i det internationella arbetet. Det innebär att
Kungsbacka kommun ska agera som en aktör i internationella sammanhang.
Genom en samlad riktning och kommunikation blir kommunen tydligare i
kontakten med omvärlden, vilket ökar möjligheterna till ett framgångsrikt
internationellt arbete.
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Ansvar på politisk nivå
 Kommunfullmäktige fattar beslut om den internationella policyn och
strategin för internationellt arbete i Kungsbacka kommun inklusive
bolag och stiftelser.
 Kommunstyrelsen har ett samordnande ansvar för kommunens
internationella arbete internt och externt.
 Nämnder har huvudasvaret för internationellt arbete inom sina egna
verksamhetsområden med den internationella strategin som
utgångspunkt.
Ansvar på tjänstemannanivå
 Kommundirektören ansvarar för den internationella strategin.
 Varje förvaltning ansvarar för att ta vara på de möjligheter som
internationellt arbete kan ge.
 Varje förvaltning ansvarar för att det internationella arbetet bedrivs
inom ramarna för den internationella strategin.
 Kommundirektören ansvarar för att främja ett utvecklingsarbete, som är
förvaltningsövergripande och som gynnas av ett internationellt
perspektiv.

Beslutad av: Kommunfullmäktige i protokoll KF § 15/15
Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se

