Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2016-03-14

§ 53
Svar på medborgarförslag 2015:21 om vänort i Rumänien
KS-2015/659
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelse 2016-01-25.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 38, 2016-02-15, tjänsteskrivelse 2016-01-25, beslut från
kommunfullmäktige, § 238, 2015-11-19 och medborgarförslaget har varit utsända.
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Planerare/utredare

Tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag 2015:21 om vänort i Rumänien
KS-2015/659
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelse 2016-01-25.
Sammanfattning
Knivsta kommun fick 2015-11-12 in ett medborgarförslag om att inleda ett vänortssamarbete
med en ort i Rumänien med motiveringen ”ett sätt att hjälpa på plats”.
Sedan 2006 har Knivsta kommun vänortssamarbeten med bland annat Jomala på Åland.
Dessvärre har inga personella resurser funnits för att underhålla redan befintliga
vänortssamarbeten vilket gör att ytterligare ett vänortssamarbete inte skulle kunna bli
välfungerande om inte generella resurser för vänortsarbete tillsätts. I dagsläget finns inga
medel för detta.
Avsikten med medborgarförslaget är god och skulle kunna vara genomförbar om kommunen
hade haft de resurser som krävts vilket tyvärr inte är fallet.
Internationellt samarbete kan däremot ske i andra former än just vänortssamarbeten genom
olika EU-projekt mellan exempelvis nationer. När tid och resurser finns rekommenderar
förvaltningen att kommunen samarbetar kring dessa frågor i någon form av internationellt
projektforum.
Ekonomisk konsekvensanalys
I dagsläget finns inga personella resurser för att administrera såväl befintliga som eventuellt
tillkommande vänortssamarbeten.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Lena Fransson
kommundirektör
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Medborgaren
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

X

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Nej

Förklara oavsett svar.
Förslaget kan eventuellt ge fler ungdomar möjlighet till utbyte med ungdomar i andra länder.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Då inga medel för ett vidare samarbete finns har frågan inte utretts vidare.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja

Nej

X

Kommunfullmäktige

Utdrag ur
PROTOKOLL
2015-11-19

§ 238
Anmälan av medborgarförslag 2015:21, om vänort i Rumänien
KS-2015/659
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Ärende
Medborgarförslaget delas ut på sammanträdet.
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