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Bakgrund
Vi lever i en värld där globalisering, Europeiska
unionen (EU) och internationell konkurrenskraft
påverkar kommunen, företag och invånare i stor
utsträckning.
Svensk lagstiftning påverkas i hög grad av vårt
medlemskap i EU och innebär att beslut som
tas, eller inte tas, i EU på ett eller annat sätt
påverkar vardagen i Habo kommun. Det finns
forskningsstudier som visar att en normal agenda
till kommunfullmäktige i en svensk kommun till
cirka 60 procent har kopplingar till beslut som är
fattade i EU. När beroendet av omvärlden ökar
och många av de politiska besluten fattas på en
internationell nivå så blir den internationella dimensionen en förutsättning som även en mindre
kommun bör ha en idé för hur kommunen ska
förhålla sig till.
Syfte
Syftet med kommunens internationella arbete
och policy är att, utifrån den mindre kommunens
förutsättningar, skapa ett ramverk som stödjer
och ger förutsättningar för utveckling, tillväxt
och profilering av Habo kommun samt stödja
kommunens utveckling av sina verksamheter i
önskad riktning. Fokus bör vara på samverkan
med andra större aktörer som exempelvis Jönköpings kommun och Region Jönköpings län.
Utångspunkt
Policyn tar sin utgångspunkt i visionen för Habo
kommun ”den hållbara kommunen för hela
livet”. Policyn bör kompletteras med en årlig
handlingsplan som beskriver Habo kommuns
arbete under det avsedda året. Habo kommuns
möjligheter och resurser är begränsade och därför bör samverkan med andra aktörer prioriteras
mycket högt inom detta område. Det ska också
finnas en stark koppling till Region Jönköpings
läns arbete med internationella frågor.
Policyn ska vara grunden för det internationella
arbetet i nämnder och förvaltningar. Eventuella
satsningar ska göras där de har störst effekt och
att finna extern finansiering av dessa är en högt
prioriterad uppgift. Policyn och det internationella arbetet bör utvärderas regelbundet i samband
med verksamhetsuppföljningar och bokslut.

Det internationella arbetet ska stödja kommunens möjligheter att uppnå de av kommunfullmäktige fastställda tio övergripande verksamhetsmålen.
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En sund ekonomi och ekonomistyrning
Trygg och säker kommun
I Habo kommun är barnen i centrum
Skapa ett mervärde genom mångfald och
individens fria val
En miljösmart och miljömedveten kommun
Serviceanda
Kvalitet
Meningsfull fritid
Mångsidigt näringsliv
Föredöme som arbetsgivare

Policyns olika delar, målsättningar och samarbetspartners
Det internationella arbetet kan utifrån syfte och
utgångspunkter delas upp i tre olika delar.
•
•
•

Politisk påverkan och omvärldsbevakning
Verksamhets- och kunskapsutveckling
Profilering och attraktivitet

Politisk påverkan och omvärldsbevakning

Syftet med politisk omvärldsbevakning och
intressebevakning är att på ett tidigt stadium
se vilka möjligheter som finns och vara bättre
förberedda och agera på förändringar på ett tidigt
sätt. Arbetet involverar samverkan via olika relevanta nätverk, politiska partier, återkoppling från
region Jönköpings län men också aktivt agerande
för att erhålla information. Att regelbundet bjuda
in valda politiska representanter från EU till
kommunen kan vara ett bra sätt att vara uppdaterad och få tidig information över aktuella frågor
som behandlas.
Mål

Habo kommuns förtroendevalda och tjänstemän
ska vara uppdaterade och ha kunskaper om internationellt arbete samt delta i lämpliga nätverk
när det bedöms kunna vara en direkt nytta för
kommunens verksamhetsmässiga och finansiella
utveckling.
Verksamhets- och kunskapsutveckling

Habo kommun ska informera, inspirera och stimulera de egna verksamheterna i internationellt
arbete genom fortlöpande insatser. Detta sker

bland annat genom avsatt resurs till internationell
koordinator i ett gemensamt utvecklingsarbete
tillsammans med Jönköping, Vaggeryd och Mullsjö kommuner.
Arbetet ska i förlängningen leda till att öka andelen projekt med extern finansiering från EU i
kommunen. Samverkan sker också bland annat
med Region Jönköpings län, EU-kontoret Småland och Öarna, Almi och EEN samt högskolan
i Jönköping m.fl.
Mål
Habo kommun ska ha en förankrad kompetens
i internationella frågor i sin organisation samt
öka andelen projekt som finansieras från externa
parter, exempelvis EU.
Profilering och attraktivitet

Att stärka varumärket Habo och verka för företagsutveckling, etableringar, rekryteringar av efterfrågad kompetens är ett syfte med att engagera
sig i internationellt arbete. Arbetet involverar och
förutsätter samverkan med Region Jönköpings
län, Almi och EEN, EU- kontoret Småland och
öarna och business Sweden m.fl.
Mål
Habo kommun ska aktivt arbeta med att stärka
kommunens attraktivitet och varumärke, genom
att i samverkan med andra parter, stödja insatser
inom företagsutveckling, besöksnäringen, etableringar och rekryteringar.
Ansvar
Kommunfullmäktige
• Beslutar och följer upp Internationell
policy
Kommunstyrelsen
• Övergripande ansvar för internationella
frågor, samordning av handlingsplan samt
riktade insatser
Kommunchef
• Leder, stödjer och samordnar internationell koordinator resurs. Respektive verksamhet har ett direkt ansvar för ansökan
av projektmedel, omvärldsbevakning,
analys av behov samt upprättande av
handlingsplan.

