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Svar på medborgarförslag nr 9/20 I 9 - Vänortssamarbete med
Rumänien och/eller Bulgarien för att stödja romernas
demokratiska rättigheter

Kommunstyrelsens beslut

Avslå medborgarförslag 9/2019 om Vänortssamarbete med hänvisning till att

frågan om romers demokxaüska rättigheter bäst hanteras inom ramen för andra
fora.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 26 februari

2019 föreslås att Österåkers kommun inleder ett vänortssamaxbete med
Rumänien och/eller Bulgarien för att stödja romernas demokratiska rättigheter.

Förslagsställaren fnenar att Österåker skulle kunna bli en förebild för andra
kommuner vad gäller insatser för att stödja romernas svåra situation.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-12-16, § 1:14.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2020-12-08.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-03-04.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå

medborgarförslag 9/2019 om vänortssamarbete med hänvisning till att frågan

om romers demokratiska rättigheter bäst hanteras inom ramen för andra fora.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Förslagsställaren

Akt
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Kommunfullmäktige Österåker

Medborgarförslag.

Undertecknad önskar lämna ett medborgarförslag till Österåkers kommun att etablerar ett

vänortssamarbete med Rumänien och/eller Bulgarien.

Österåker skulle kunna bli en förebild för andra kommuner vad gäller insatser att förbättra

romernas svåra situation i Rumänien och Bulgarien. Bidrag till vänortssamarbeten kan sökas

via EU-programmet ”Ett Europa för medborgarna” och det Sidafinansierade programmet

Kommunala partnerskap. Genom programmet för”kommunala partnerskap” kan stöd

erhållas för att ”bidratill utvecklingen av välfungerande och demokratiska institutioner hos

båda parter genom resultatinriktade projekt"
'

istället för att införa tiggeriförbud så kan Österåkers kommun visa att vi månar och känner

ansvar våra medmänniskor genom aktiva insatser som kan få stor betydelse. både praktiskt

och symboliskt.

Enligt SKLs sammanställning så har två svenska kommuner vänorter i Rumänien:

Smedjebackens kommun har vänorten Petrosani med program rörande erfarenhetsutbyte,

administration, kompetensutveckling, Demokrati, jämställdhet, Kultur, idrott, föreningar.

Borlänge kommun har vänorten Pitesti med program rörande erfarenhetsutbyte,

administration, kompetensutveckling, Kommunal teknik, Miljö, stadsplanering, Demokrati,

jämställdhet.

Hoppas att Österåker blir den tredje.

*https://skl.se/demokratiledningstvrning/euinternationelIt/internationellasamarbeten/vano

rter.1550.htm|

Programmet sköts av ICLD och är öppet för kommuner, regioner och regionala

kommunalförbund. De ger information om vilka samarbetsländer som är med i programmet
och kommunen kan ansöka.

Med vänlig hälsning

Svinninge den 24 februari 2019
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