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Internationell policy för Sölvesborgs kommun 
1. Inledning 

Sölvesborgs kommun och alla som lever och är verksamma här är i hög 
grad beroende och påverkade av vad som händer i världen och i Europa. 
Även om vi arbetar lokalt i kommunen och med vardagsnära service och liv 
i Sölvesborgs kommuns olika lokala samhällen, är vi också en del av en 
internationell utveckling på olika plan. 
I samband med Sveriges EU-inträde 1995 tillfördes ett antal dimensioner 
och möjligheter av europeiskt samarbete, för alla Sveriges kommuner. En 
stor del av detta gäller även två eller tre decennier senare även om 
förutsättningarna ändrat sig. 
Sölvesborgs kommun och de verksamheter och bolag som kommunen 
driver och äger behöver en policy för att på ett enhetligt och genomtänkt 
sätt kunna agera i internationella sammanhang. 
 

2. Syfte och mål 

Syftena med Sölvesborgs kommuns internationella arbete ska vara 
följande: 

• Utveckling av Sölvesborgs internationella kontakter i främst ett 
relevant närområde. Geografiskt finns ingen given begränsning, om 
kommunen kan göra för företag och andra verksamheter nyttiga 
insatser på mera perifera marknader, utesluts inte detta. Ett absolut 
fokus ska emellertid ligga på den nära geografin inom Europa och 
därtill främst i samarbeten inom Östersjöområdet. 
 

• Bidra till att utveckla de i kommunen verksamma företagens 
konkurrenskraft. 
 

• Bygga upp och stärka nätverk och kontakter som kan tillföra 
verksamheter och företag i Sölvesborg viktig kompetens och/eller 
kunder och besökare. 
 

• Öppna dörrar i kulturellt och geografiskt näraliggande länder. Och 
att därmed som kommun bidra till utvecklandet av kontakter som 
kan gagna hela det civila samhället i vår kommun samt kommunens 
egna verksamheter. 
 

• Ge möjligheter till ökad kompetens för invånare, verksamheter och 
näringsliv. 
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• Ge möjligheter till ekonomiska bidrag till verksamheter och företag, 
bland annat i den del detta kan ske inom ramen för EU-projekt. 
 

3. Strategier och verksamhetsidéer 

• Sölvesborgs näringsliv ska beredas nödvändig hjälp att knyta 
kontakter för sin utveckling på internationella marknader. Detta 
gäller deras samlade behov av utveckling i form av export, import, 
produktion och tillskott av kompetens och arbetskraft. 
 

• Transporter av människor och gods behöver utvecklas och 
förbättras för att vår kommun och region ska kunna erbjuda ännu 
bättre villkor. Kommunen behöver agera för utvecklade tåg-, väg-, 
färje- och flygförbindelser med vår nära omvärld i form av 
Östersjöområdet och övriga Europa. 
 

• Miljöfrågor kommer under överskådlig framtid att stå högt på den 
regionala och mellanstatliga agendan i Östersjöområdet. 
Sölvesborgs kommun vill använda internationella kontakter i detta 
sammanhang dels för att lösa för vår region angelägna miljöproblem 
– till exempel sådana som gäller havsmiljön i Östersjön – dels för att 
bidra internationellt med den stora kompetens som finns i våra 
företag och kommunala verksamheter. 
 

• Besöksnäringen i Sölvesborg och Blekinge i allmänhet behöver 
långsiktigt stärkas. Det finns mycket goda möjligheter för denna 
näring att blomstra under många år. Skälen till detta är kvalitet 
samt de relativa kostnadsfördelar som vår region med åren har fått. 
Sölvesborgs kommun vill använda sina internationella kontakter i 
främst närområdet för att ge ett långsiktigt ökat inflöde av turister 
och andra besökande. 
 

• Behovet av en positiv landsbygdsutveckling hänger samman med 
flera av de övriga strategiska punkterna; transporterna, företagens 
utveckling, besöksnäringen och den kulturella sammanhållningen 
mellan länder i vår närhet med gemensam historia och kultur. 
 

• Kulturutbyte i sig självt är också en strategisk målsättning. 
Sölvesborgs kommun vill medverka till att exempelvis konstnärer 
och musikskoleelever ges möjligheter till personlig utveckling 
genom de kontakter ibland annat Polen och Tyskland som vi kan 
hjälpa till med. 
 

• Idrotts- och annat föreningsutbyte kommer att kunna bidra till att 
öka status och intresse inom våra lokala föreningar. 
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• Sölvesborgs skolor och elever ska ges en större möjlighet att ta del 
av språk, kultur, historia, kompetens och personliga kontakter på de 
ställen söder om Östersjön där kommunen kan hjälpa till. Denna typ 
av ingångar kan leda till en betydande kompetensutveckling för 
både lärare och elever och dessutom leda till personliga kontakter 
av mångårig eller livslång karaktär, vilka kommer att hjälpa till att 
knyta ihop våra länder och orter. 
 

• Sölvesborgs kommun, dess företag och verksamheter, behöver en 
relevant omvärldsbevakning. Bevakning av utvecklingen på de inom 
strategierna nämnda områdena är nödvändig för att kunna föreslå 
rätt samarbetspartners, affärspartners och dylikt. 

 

4. Aktuella vänorter 

Sölvesborgs kommun har följande internationella vänorter: 
- Polen – Malbork 
- Tyskland – Wolgast 
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