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Medborgarförslag nr 9/2019 - Vänortssamarbete med Rumänien 
och/eller Bulgarien för att stödja romernas demokratiska rättigheter 

Sammanfattning 
I e tt medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2019-02-26 föreslås att Österåkers 
kommun etablerar ett vänortssamarbete med Rumänien och/eller Bulgarien för att stödja 
romernas demokratiska rättigheter. Förslagsställaren föreslår att kommunen söker bidrag för 
detta samarbete via EU-programmet "Ett Europa för medborgarna" samt SIDA-programmet 
"Kommunala partnerskap". 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 9/2019 medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som på 
delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 
Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande: 
- ansvar för att leda och samordna förvaltningen av Österåkers kommuns angelägenheter samt att 

Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling 
och ekonomiska ställning 

- samordningen av EU-projekt med syfte att fördjupa sig i förutsättningarna för EU- och EFS-
bidrag 

Medborgarförslaget kan handläggas av Näringslivs- och utvecklingsenheten som redan har ett 
etablerat internationellt arbete inom områdena integration, etablering och besöksnäring. 
Kommunen har tidigare medverkat i vänortssamarbeten med bland annat orten Kohila i Estland. 

Vänortssamarbetena i Österåker har haft en tydlig anknytning till skolfrågor. Synpunkter från 
utbildningsförvaltningen och/eller annan förvaltning som rör de sakområden som 
förslagsställaren tar upp kan med fördel inhämtas. 

Bilaga 
Medborgarförslag nr 9/2019 

cfrnaék- QwAnU 
Ingela Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Förslag (endast ett ämne)* 

Vänortssamarbete med Rumänien och/eller Bulgarien för att stödja romernas demokratiska rättigheter. 

Beskrivning* 
Undertecknad önskar lämna otl mcdfcoigailorslag I il Österåkers konmiun att alnbtorar ull vanorissnmaibota med Rumänien ochft&r Bulgarien. 
Österåker s kullo kunna bli nn förebild för andra kommuner vad gäJcr fnsalscr ntl förbättra romernas svära situation i Rumänien och Bulgarien. 
Bidrag in vänortssamaibeten kan sökas via EU-piogramnKt 'Ett Europa for medborgarna* och dot Sidafinanslcrado programmet Kommunala paitnorskap. Genom programmet för 'kommunala 
paitncrskap" kan stöd oihuillas för ntl 'bidra till utvecklingen av väl furv̂ crando och demokratiska Institutioner hos bada parter gerran rcstftalinriitndo projekt'. 

Isläget för alt införa liggoriföifcud sa kan öiteräkora kommun visa att vi manar och kannor ansvar vä ra medmänniskor ganom aktiva insatser som kan fä stor betydaso, bade praktiskt och symboliskt. 

En<gt SKLs sammanställning sa har tvä svenska komniunor vänörter I Rumänien: 
Smcdjabackcns kommun har vjnorlen Peirosani med program rörande cif.ucnh.ctsulbyto, ndnur.isiralion, kompetensutveckling, Demokrati, jämställdhet, Kultur, Idrott, föreningar. 
Rorlångo kommun har v.inoilcn Pitosti med program rörande erfarenhetsulbyto. administration, kompetensutveckling. Kommunal '.clr.ik. .Vfjd. stadsplanering, Demokrati, jämställt;!»!. 

Hoppas att österåker b ir don troc;o kommunen som konstruktivt engagerar sig för ronwma Ist.vlot för ntl försöka gomnia undan dem. 

"hl!ps://6kl.sc/dcmakratjlcda'ngst>rring.'cuinlcrnal;onc5t/intcmaUon nllasaniarbctenVanortor.l550.html 
Programmet sköts av ICLD och nr öppet för kommuner, regioner och regionala kommunalförbund. Oo ger information om viSka sainubotsMndor son» är mc-d i programmet och kommunen kan 
aiuöka. 

.Ved vänlig hälsning 
Svlnninga don 24 februari 2019 

Mals Harms Ringdahl 

Namn * 
Mats Harms-Ringdahl 

UD Jag samtycker t ill publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 



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 "bidra till utvecklingen av väl fungerande 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, Kommunalteknik, Miljö,stadsplanering, Demokrati, 
jämställdhet. 

Hoppas att Österåker blir den tredje. 

*https://skl.se/demokratiledningstvrning/euintemationellt/internationellasamarbeten/vano  
rter.1550.html 

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 

Mats Harms-Ringfclahl 


