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1 Allmänt
Syftet med Policy för internationellt arbete Osby kommun är att skapa en
grund och ett gemensamt ramverk för det internationella arbetet. Policyn är
kommunövergripande och gäller för alla verksamheter inom Osby kommun.
Till policyn kopplas en tidsbegränsad strategi. Policyn ska beslutas av
kommunfullmäktige.
Allt internationellt arbete i Osby kommun ska ligga i linje med kommunens
politiska viljeinriktning och övriga utvecklingsarbete samt vara en integrerad
del av den ordinarie verksamheten. Vi ska arbeta internationellt för att höja
vår kompetens på olika områden samt för att möjliggöra ett utökat utbyte av
varor och tjänster, men vi ska även dela med oss av våra erfarenheter och vår
kunskap.
Vi ställs inför ständiga samhällsutmaningar. För att möta dessa krävs
omvärldsbevakning och ett proaktivt tänkande.

2 Internationellt arbete
Osby kommuns internationella arbete ska leda till verksamhetsutveckling,
extern finansiering, strategisk påverkan och omvärldsbevakning samt
kompetensutveckling. Det internationella arbetet ska vara en integrerad del
av kommunens verksamheter på alla nivåer och möjligheterna till extern
finansiering i form av bland annat EU:s fonder och program ska undersökas
och utvärderas vid allt utvecklingsarbete. Medel kan också sökas från
kommunala, regionala, nationella och internationella kommittéer,
institutioner, stiftelser och fonder. Samtliga ansökningar av extern
medfinansiering bör föregås av en verksamhetsanalys, där utvecklingsbehov
vägs av mot beslutade/uppsatta mål.
2.1.1

Vänorter

Osby kommun har två stycken vänorter de är, Gribskov kommun i Danmark
och Kretinga i Litauen.

3 Organisation och ansvar
Kommunfullmäktige antar policy för internationellt arbete för Osby

kommun.
Kommunstyrelsen antar strategi för internationellt arbete för Osby

kommun. Kommunstyrelsen ansvarar för strategisk ledning och samordning
av det internationella arbetet samt för uppföljning.
Respektive förvaltningsområde ansvarar för att internationellt arbete

integreras i verksamheten. Förvaltningsområdena ska integrera det
internationella perspektivet i sina respektive verksamhetsplaner, där
prioriterade sak- och utvecklingsfrågor lyfts och insatser anges för att nå de
strategiska områdena i strategin.
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Förvaltningsområdena tar vid behov fram riktlinjer eller rutiner för arbetet.
De ansvarar även för att internationellt samarbete och medfinansiering
prövas i arbetet med att utveckla den egna verksamheten.
Förvaltningsområdena har eget ekonomiskt ansvar för sitt internationella
arbete. Två kontaktpersoner från varje verksamhetsområde, som arbetar med
internationella frågor, ska utses och ges utrymme och möjlighet att ingå i
Lokala internationella rådet.
EU-samordnaren från kommunledningsförvaltningen har

samordningsansvar för Lokala internationella rådet, leder det strategiska
arbetet och ska ses som intern central resurs och har ett
kommunövergripande ansvar. EU-samordnaren har kunskap om
EU/internationalisering och dess möjligheter ur ett kommunövergripande
perspektiv. EU-samordnaren omvärldsbevakar, deltar i kontaktskapande
aktiviteter samt finns tillgänglig för diskussioner av idéer. EU-samordnaren
ansvarar för årlig sammanställning av verksamhetsområdenas rapporteringar
av det internationella arbetet.
I Lokala internationella rådet ingår förvaltningsområdenas kontaktpersoner
för internationella frågor. Kontaktpersonerna ska med stöd av EUsamordnaren ansvara för informations- och kunskapsförmedling inom
respektive förvaltningsområde. Kontaktpersonerna har baskunskap om
EU/internationalisering och dess möjligheter. Kontaktpersonerna
omvärldsbevakar inom respektive förvaltningsområde, deltar i
kontaktskapande aktiviteter och finns tillgängliga för att diskutera idéer. I
lokala internationella rådet ska anteckningar föras vid varje möte.
Kommunstyrelsen och kommunledningsgruppen ska fungera som vägledare
för lokala internationella rådet. Lokala internationella rådet ska minst en
gång om året rapportera sitt arbete för kommunstyrelsen och
kommunledningsgruppen.
Lokala internationella rådet består av nedanstående representanter:
Kommunledningsförvaltningen
2
Utbildning och arbete
2
Samhällsbyggnad
2
Barn och skola
2
Vård och omsorg
2




EU-samordnaren och en ordinarie samt en ersättare ur lokala
internationella rådet ska utses som representanter till Skåne Nordosts
EU-kontor.
EU-samordnaren och en ordinarie samt en ersättare ur lokala
internationella rådet ingår i Kommunförbundets Brysselnätverk.

Information kring EU-arbetet och andra internationella frågor ska finnas på
Osby kommuns hemsida.
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