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Internationell policy för Eksjö kommun
Bakgrund
Vi lever i en alltmer internationaliserad värld. Människor reser som aldrig förr. Förutom fysiska
möten sker många möten på nätet i olika forum, vilket inte minst gäller barn och ungdom.
Näringslivet är i hög grad internationaliserat. Det offentliga Sverige och därmed även
kommunerna påverkas i mycket stor utsträckning av EU-beslut och direktiv. Det finns idag
möjligheter att studera i andra länder på ett helt annat sätt än förr. Internationella
samverkansprojekt förekommer på många plan.
Mot denna bakgrund behöver Eksjö kommun revidera sin internationella policy från 2018 och
ompröva sitt förhållningssätt när det gäller internationella kontakter och samarbeten.
Syfte
Syftet med den internationella policyn är att ge ansvarsfördelning och inriktning för hur det
internationella arbetet ska bedrivas, samt ge underlag för prioriteringar inom verksamheten.
Policyn är kommunövergripande och utgör grunden för det internationella arbetet i samtliga
nämnder och i förvaltningen.
Policyn syftar vidare till att få en god förankring, gemensamt synsätt och struktur i arbetet med
internationella frågor.
Övergripande mål
Målet med kommunens internationella arbete är att
- ge alla medborgare, särskilt våra barn och ungdomar, ökad förståelse och kunskap om
människor från andra länder, deras kultur och levnadsförhållanden,
- vara ett led i demokratiutveckling,
- bidra till kommunens egen utveckling genom att stimulera föreningar, skolor,
medarbetare och verksamheter till erfarenhetsutbyten, med utgångspunkt i den av
kommunen fastställda visionen.
Strategi – arbetsmetod
Kommunens internationella arbete ska bestå av
- projektsamverkan inom specifika områden,
- stöd till föreningar, kommunala verksamheter samt andra nätverk för projekt och utbyten
med tydligt syfte.
Det internationella arbetet inom kommunen ska utgöra en del i kommunens ordinarie
verksamhet. Det är viktigt att den verksamhet som bedrivs är väl förankrad på ledningsnivå och
känd av medarbetarna.
Sektorsövergripande projekt och utbyten ska behandlas på ledningsnivå.
För arbetet krävs en kontinuerlig omvärldsbevakning och god kompetens om vilka möjligheter
till internationell samverkan som finns, framför allt kompetens om EU-program och
stödmöjligheter. Möjligheterna till samverkan med andra kommuner i detta avseende bör tas till
vara.
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Prioriterade områden
Ungdom: Det är av stor betydelse att våra unga får möjlighet att ta del av andra kulturer och
möter ungdomar från andra länder. I ett långsiktigt perspektiv är detta ett led i ett fredsbevarande
arbete. Dessutom är det ett sätt att främja språkinlärning.
Utbildning: Skolan är den naturliga arena där ungdomar möts. Kontakter med ungdomar i
skolor i andra länder kan ge viktiga erfarenheter och kunskaper till våra ungdomar.
Kultur och fritid: Kultur- och fritidsverksamhet är en naturlig plattform för internationella
kontakter. Med det rika föreningsliv som finns i kommunen bör det finnas goda möjligheter till
internationellt utbyte exempelvis inom idrott, musik, konst, dans och turism.
Demokratiutveckling: Kontakter med andra länder för att lära sig om varandras förhållningssätt
i det demokratiska arbetet bör vara betydelsefullt. Detta gäller primärt det organisatoriska och
praktiska arbetet på den kommunala nivån.
Erfarenhetsutbyte: För kommunens olika verksamheter kan det ha stort värde att ta del av hur
man löser olika uppgifter i andra länder och se i vilken mån man kan applicera detta hos oss.
Även erfarenhetsutbyte mellan föreningar i Eksjö och orter i andra länder kan stödjas.
Näringsliv och civilsamhälle: Kommunen ska ha en positiv syn på och kan vid behov
medverka i internationella kontakter som främjar näringslivets och civilsamhällets utveckling.
De verksamhetsområden som prioriteras kan förändras över tid.
Projektsamverkan
Förutsättningen för projektsamverkan är att det finns tydliga mål som överensstämmer med
policyn och att flera parter medverkar. Det bör även vara en extern finansiering där så är möjligt,
exempelvis med EU-medel.
Stöd till projekt och utbyten
Kommunen ska kunna ge stöd till föreningar, kommunala verksamheter eller andra nätverk för
projekt och utbyten i enlighet med policyn. Kravet är att det finns ett tydligt och förankrat syfte.
Det är en fördel om de utbyten som sker inte är av enbart tillfällig karaktär, utan är ett led i en
mer omfattande samverkan.
Stöd till föreningar för internationellt utbyte avgörs av ändamålet med utbytet.
För att få bidrag är det en förutsättning att viss egenfinansiering sker.
Ansvar och organisation
Kommunfullmäktige beslutar om antagande av den internationella policyn.
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Kommunstyrelsen beslutar om medlemskap i internationella nätverk och organisationer.
Tillväxt- och utvecklingssektorn har uppdraget att bevaka alla internationella frågor inom
kommunens verksamheter. Sektorn är vidare remissinstans i frågeställningar av internationell
karaktär. Sektorn beslutar även om bidrag till projekt och utbyten.
Nämnderna och kommunens bolag kan få stöd av Tillväxt- och utvecklingssektorn vid
internationella kontakter i enlighet med denna policy.
På tjänstemannanivå finns inom förvaltningen en person med ansvar att handlägga rådets
ärenden, bevaka de internationella frågorna, samt stödja sektorernas arbete och det arbete som
sker i regi av föreningar eller nätverk.
Uppföljning
Det internationella arbetet ska årligen följas upp och redovisas i kommunens årsredovisning.
Utvärdering
Den internationella policyn och det arbete som bedrivits enligt denna, ska utvärderas en gång per
mandatperiod.

