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Inledning
Förändringar i omvärlden och nya förutsättningar, krav och värderingar påverkar och
förändrar den kommunala verksamheten i en allt snabbare takt. Miljöfrågorna,
avfolkningen av landsbygden och Sveriges medlemskap i EU är exempel på tre viktiga
faktorer som en kommun som Eksjö måste ta stor hänsyn till i planeringen.
Alltfler viktiga frågor löses inte längre på nationell nivå utan på EU-nivå. EU:s fyra fria
rörligheter – fri rörlighet för människor, tjänster, varor och kapital – kommer, på sikt,
att innebära förändringar i vardagen även för innevånarna i mindre
landsbygdskommuner. Det är nödvändigt att kommunerna skaffar sig beredskap och
kompetens att såväl tillgodogöra sig de möjligheter EU-medlemskapet innebär, som att
möta eventuella nya problem. Inte minst angeläget är det att barn och ungdomar vänjer
sig att umgås med människor från andra länder, kulturer och religioner samt skaffar sig
goda språkkunskaper för att kunna fungera på en alltmer internationell arbetsmarknad.

Verksamhetsidé
Det internationella arbetet i Eksjö kommun ska vara en integrerad del i kommunens
övriga utvecklingsarbete och även ge ett tydligt mervärde till den verksamhet som
kommunen redan har.
Internationellt arbete är ett verktyg som ska tillföra kompetens, erfarenhet och
ekonomiska resurser i utvecklingen av Eksjö kommuns olika verksamheter. Det
internationella perspektivet ska anläggas på alla verksamheter och det internationella
arbetet ska stödja verksamhetsutvecklingen i syfte att uppnå verksamhetens och
kommunens mål.
Kommunens internationella arbete ska vidga kontakten, öka förståelsen och kunskapen
mellan medborgarna i olika länder, bidra till kommunens utveckling genom
erfarenhetsutbyten. I det internationella arbetet prioriteras vänortsförbindelserna och
kontakter och utbyten mellan barn och ungdomar.
Det internationella arbetet ska dessutom:
-

Främja deltagande i internationella samarbeten som stärker strategiskt viktiga
näringar för Eksjös utveckling och tillväxt.

-

Underlätta för den privata sektorn att etablera nya handelsrelationer, öppna
marknader, attrahera investeringar och nyetablering av företag.
Bidra till en ökad förståelse för andra kulturer och religioner och på så sätt
underlätta integreringen av utlandsfödda kommuninvånare.
Öka kommuninvånarnas och särskilt ungdomars tolerans, förståelse och utbyte
av andra kulturer och livsåskådningar än den egna.
Möjliggöra för unga att tidigt vänja sig vid kontakter med andra länder och
språk och, på så sätt, underlätta inträdet på alltmer internationaliserade
utbildnings- och arbetsmarknader.
Öka omvärlden intresse att besöka och bosätta sig i kommunen.
Kommunens internationella verksamhet ska redovisas i årsredovisningen.

Strategi
- Ungdomar ska, både i skolan och på fritiden, stimuleras att få internationella
kontakter och erfarenheter såväl genom att resa som att ta emot utländska
besökare.
- Kommunen ska ha fortsatta långsiktiga utbyten med vänorter som
kommunfullmäktige tecknat avtal med. Utbytena ska ske inom ett brett område
med särskilt fokus på ungdomar. Stöd till vänorter ska ha högsta prioritet.
- Genom att stimulera och medverka i internationellt samarbete vill kommunen
verka för en fredlig, demokratisk och långsiktig utveckling i omvärlden”.
- Kommunen ska ha en positiv grundsyn till att stödja internationella projekt
inom olika ämnesområden, vilka syftar till att utveckla Eksjö kommun. Goda
kunskaper om EU:s fonder och program och ekonomisk projektredovisning är
en därför nödvändigt.
- Ideella föreningar1 och kommunförvaltningen kan två gånger årligen ansöka om
bidrag från internationella kommittén för att möjliggöra utbyten mellan olika
länder. Ungdomsutbyten prioriteras, liksom utbytet mellan vänorterna.

Beslutsnivåer
Kommunfullmäktige beslutar om internationella riktlinjer/policy samt ingår och
beslutar om uppsägning av vänortsavtal.
Kommunstyrelsen tecknar samarbetsavtal och ingår kommunalt partnerskap samt
beslutar om medlemskap i internationella nätverk och organisationer som omfattar hela
kommunen.
Internationella kommittén samordnar kommunens internationella arbete och ansvarar
för officiella internationella besök till kommunen och samråder vid behov med
kommunfullmäktiges presidium i dessa frågor.
Utskotten 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.

1

Föreningen ska ha stadgar, styrelse, revisorer och årsmöte

Vänorter
Eksjö kommun har idag vänortsavtal med följande orter:
Neusäss (1995 ) Tyskland
Barlinek (1996) Polen
Schneverdingen (2001) Tyskland
Aerö (2001) Danmark
Eksjö kommun har också ett MoU (Memorandum of Understanding) med staden Erbil
i norra Irak. Denna viljeförklaring undertecknades i jan 2011 tillsammans med
Karlskoga kommun.

Ansökan om bidrag
Bidrag till internationellt utbyte kan sökas av ideella organisationer och den kommunala
förvaltningen två gånger årligen. Ansökningar prioriteras enligt följande:
1.
2.
3.
4.

Ungdomsutbyte mellan vänorterna
Övrigt utbyte mellan vänorterna
Ungdomsutbyte med andra länder
Internationella projekt som bidrar till den utvecklingen av Eksjö kommun i
enlighet med denna policy.

En förutsättning för att få bidrag är att den ideella föreningen eller förvaltningen har
minst en egenfinansiering (egna medel eller andra finansiärer) motsvarande halva
kostnaden.
Den internationella kommittén beslutar i februari och i augusti respektive år om vilka
ansökningar som ska beviljas. Det maximala bidraget uppgår till 50 000 kr per
ansökningstillfälle och termin. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige
beviljar anslag till internationell verksamhet.

