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Dnr KS 2015/218

§ 249 Motion från Alexandra Anstrell (M) om
internationellt arbete och vänorter, bordlagt
ärende
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-1109.
Sammanfattning

Moderaterna i Haninge, genom Alexandra Anstrell, har lämnat in
en motion där man föreslår kommunfullmäktige besluta
- att uppdra till kommunstyrelsen att arbeta fram en internationell
policy med tillhörande handlingsplan
- att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn av befintligt
vänortssamarbete och utifrån aktuella behov av kunskaps- och
erfarenhetsutbyte samt utvecklingsfrämjande insatser återkomma
till kommunfullmäktige med förslag på förändringar. Här ska en
analys av ett eventuellt samarbete med Rumänien, för hjälp till
självhjälp, finnas med.
Förvaltningens synpunkter

Haninge kommuns nuvarande internationella program antogs av
kommunfullmäktige 2008-10-13, § 204.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att programmet fortfarande är
aktuellt och kan användas för det dagliga arbetet med
internationella frågor.
Gällande vänortsavtal med kommunens vänorter går ut under 2017,
förutom avtalet med Krokom som går ut under 2018. En
aktualitetsprövning av utbytet med nuvarande vänorter bör göras
under 2016 inför eventuell förlängning av avtalen.
Kommunfullmäktige fastställde 2015-06-08, § 146, Mål och budget
2016-2017. Kommunstyrelsen har fått följande uppdrag under
punkt 4.1 (sid 25).
- Utreda vänortssamarbeten, hur fungerar de i dag samt ta fram
förslag till eventuella förändringar.
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I samband med utredningen av vänortssamarbetet är det enligt
kommunstyrelseförvaltningens bedömning lämpligt att även göra
en översyn av det internationella programmet.
Mot bakgrund av kommunfullmäktiges ovan nämnda beslut om
Mål och budget 2016-2017 och kommunstyrelseförvaltningens
redogörelse i övrigt, behöver något ytterligare beslut med
anledning av motionen som sådan inte fattas.
Underlag för beslut

- Motionen.
- Haninge kommuns internationella program.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Alexandra Anstrell (M), Tobias Hammarberg (FP, numera L) och
Marie Litholm (KD) yrkar bifall till motionen. Ordföranden
konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och yrkandet om bifall från
Alexandra Anstrell (M), Tobias Hammarberg (FP, numera L) och
Marie Litholm (KD). Ordföranden ställer de båda förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen anses besvarad.

Reservationer
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Alexandra Anstrell (M) yrkar med instämmande av Marie Litholm
(KD) och Tobias Hammarberg (L) bifall till motionen.
Meeri Wasberg (M) och Samuel Skånberg (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad samt
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förslaget att bifalla motionen. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att fullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition läses upp och godkänns: ”Den som
bifaller kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad
röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige
beslutat att bifalla motionen.” Omröstning sker med
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 31 ja-röster
mot 30 nej-röster. (Omröstningsresultat, se bilaga.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag att anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Motionen anses besvarad.

Reservationer

Marie Litholm och Joachim Krylborn - båda (KD) - reserverar sig
mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
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