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Riktlinjer för internationellt arbete i Halmstads kommun
Syfte och mål med det internationella arbetet
Internationellt arbete är ett verktyg som skall tillföra kompetens, erfarenhet och ekonomiska
resurser i utvecklingen av Halmstads kommuns olika verksamheter.
Det internationella perspektivet skall anläggas på alla verksamheter och det internationella
arbetet skall stödja verksamhetsutvecklingen i syfte att uppnå verksamhetens och kommunens
mål.

Det internationella arbetets delar
Det internationella arbetet skall vara en integrerad del i kommunens olika verksamheter. Det
internationella arbetet i Halmstads kommun är indelat i två övergripande områden: bevakning
och påverkan, respektive internationellt samarbete.

Bevakning och påverkan
Kommunens verksamheter skall inom sitt respektive verksamhetsområde följa utvecklingen
på EU-nivå, påverka utvecklingen i enlighet med Halmstads kommuns prioriteringar samt
skapa handlingsberedskap för att möta utvecklingen.
Kommunens verksamheter skall aktivt delta i de av kommunstyrelsen beslutade medlemskap i
internationella organisationer och nätverk.

Internationellt samarbete
Kommunens verksamheter skall delta i internationellt samarbete i enlighet med Halmstads
kommuns prioriteringar.
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Beslutsnivåer
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om internationella riktlinjer samt ingår och beslutar om
uppsägning av vänortsavtal.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen samordnar kommunens internationella arbete, tecknar samarbetsavtal och
ingår kommunalt partnerskap samt beslutar om medlemskap i internationella nätverk och
organisationer som omfattar hela kommunen.
Kommunstyrelsen beslutar om kommunens internationella profilområden.
Kommunstyrelsens presidium ansvarar för officiella internationella besök till kommunen och
samråder vid behov med kommunfullmäktiges presidium i dessa frågor.

Nämnder och bolagsstyrelser
Nämnder och bolagsstyrelser har huvudansvaret för det internationella arbetet inom ramen för
sitt verksamhetsområde samt att identifiera och delta i de nätverk och samarbetsorganisationer
som krävs för att bedriva ett framgångsrikt internationellt arbete.
Efter delgivande av information till stadskontoret ansvarar nämnder och bolagsstyrelser för att
ta emot internationella besök relaterat direkt till sitt verksamhetsområde.

Omfattning
Dessa riktlinjer gäller för samtliga nämnder och bolag inom Halmstads kommun.
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