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MEDBORGARFÖRSLAG OM OMVÄRLD OCH SAMVERKAN
Kommunstyrelsens beslut
Anse medborgarförslag om omvärld och samverkan vara besvarat.
Reservation
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Anders Lindh har lämnat in ett medborgarförslag om omvärld och samverkan,
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020, § 47, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 30 november 2020.
_____
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.
Anders Lindh föreslår i sitt medborgarförslag att politik och tjänstemän presenterar nuvarande och framtida samarbeten. Vidare att kommunens medborgare, i demokratisk anda, ges möjligheten att rösta om det allenarådande,
fördjupande samarbete som nu sker med Piteå kommun.
Anders Lindh beskriver i sitt medborgarförslag Älvsbyns kulturhistoriska bakgrund och att den präglat de goda förutsättningar som råder i Älvsbyns kommun. Med det som grund ser han med bestörtning på den enkelsidighet som
idag råder i det att Piteå är det allenarådande när det gäller kommunalt samarbete. Han anser att relationen mellan de två kommunerna kan, historiskt sett,
liknas vid vatten och olja och de går inte att blanda. Det är en ohelig allians och
som över tid inte kommer gagna Älvsbyns kommun och dess invånare.
Älvsbyns kommun samverkar/samarbetar med en rad olika organisationer på
alla nivåer, nationell, regional och lokal nivå. Anledningarna kan vara många
men framför allt ekonomiska, kvalitativa och kompetensförsörjning, som är de
tydligaste. Den viktigaste drivkraften är att det ska gynna Älvsbyns kommun.
Älvsbyns kommun samverkar med alla som vill och har någonting att erbjuda,
som gynnar kommunen och dess medborgare.
På nationell nivå, samverkar/samarbetar kommunen med exempelvis Sveriges

Kommuner och Regioner, Kommentus, Inera, Kommunassurance Syd, m.fl.
Regional nivå, samverkar/samarbetar vi med exempelvis Norrbottens kommuner, Region Norrbotten, RKM, IT Norrbotten, samordningsförbundet i
Södra Norrbotten, m.fl.
Lokal nivå, samverkar/samarbetar inom flertalet områden i kommunen exempelvis Gymnasieskolan (4 kanten, Arvidsjaur), Vuxenutbildning (5 kanten),
GIS4Web (4 kanten), m.fl.
Samverkan med Piteå kommun inom följande områden: räddningstjänst, alkoholhandläggning, löneadministration och överförmyndare.
Samverkan är en långsiktig överlevnadsfråga för Älvsbyns kommun, ingen
kommun klarar sig utan samverkan och samarbete.
En folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas av minst tio procent
av de röstberättigande kommunmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunal folkomröstning (folkinitiativ). Ett medborgarförslag kan inte väcka
frågan om en kommunal folkomröstning.
Förslag till beslut
Anse medborgarförslag om omvärld och samverkan vara besvarat.
Kommunstyrelsen
Rikard Granström (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Peter Lundbergs
förslag var för sig. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.
_____
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