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Internationell policy för Ale kommun
Ärendet
Förvaltningen har ett uppdrag att ta fram ett förslag till internationell policy.
Syftet med policyn är att ange ramarna för det internationella arbete som ska
bedrivas i Ale kommun.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-03-02
Internationell policy för Ale kommun, PM 2017-03-02

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
Internationell policy för Ale kommun.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Robert Jansson (SD) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag.
.................................................................................................................................................
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med
nedanstående fyra ändringsyrkanden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Mikael Berglund (M) yrkar att det första stycket på sidan 1 under rubriken
Inledning:
Vi blir alltmer beroende av vår omvärld. Sambanden mellan den lokala-regionala och den
globala världen blir allt tydligare. Kunskap om globaliseringens förutsättningar och hur de
påverkar Ale kommun och våra egna möjligheter till utveckling är viktig. Det sker stora
förändringar och omfördelning av människor - dels på grund av rörlighet inom arbete, studier och
relationer, dels på grund av flykt från krig, fattigdom och ohållbara livsvillkor. Genom sociala
medier sker ett oerhört snabbt och globalt utbyte av information som radikalt kan förändra den
internationella kartan.
utgår.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Mikael Berglund (M) yrkar att den första punkten under rubriken Övergripande mål:
Bidra till utvecklingen av lokal demokrati.
utgår.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Mikael Berglund (M) yrkar att den tredje punkten under rubriken Övergripande mål:
Utveckla det kommunala partnerskapet med SIDA/ICLD samt andra strategiska projekt
inom ICLD.
utgår.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Mikael Berglund (M) yrkar att den fjärde punkten under rubriken Övergripande mål:
Främja internationellt utbyte för barn, unga och medarbetare i syfte att främja ett
mångkulturellt perspektiv och motverka främlingsfientliga krafter.
ersätts med:
Främja internationellt utbyte för barn och unga i syfte att främja ett mångkulturellt perspektiv
och motverka främlingsfientliga krafter.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att formellt avsluta Ale kommuns vänortsarbete.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Robert Janssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer proposition på Mikael Berglunds yrkanden och finner att
kommunstyrelsen avslår desamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
Internationell policy för Ale kommun.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att formellt avsluta
Ale kommuns vänortsarbete.
Deltagande i beslut
Rose-Marie Fihn (L) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att hon inte deltar i
beslutet.
Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Erik Karlsson (M) och Åke Niklasson (C)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Mikael Berglunds
yrkanden.
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för
eget yrkande och med följande motivering:
Vi anser att en policy av denna karaktär är fel fokus för kommunen. Detta ligger
inte inom kommunens kärnverksamhet och ska således inte prioriteras. Policyn är
allt för vidlyftig med målpunkter som inte är målsatta.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
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