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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2019/752

§ 219 Motion: ”Anslut Höör till ICAN Cities
Appeal” - Christel Lindqvist (V) m.fl.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Motion: ”Anslut Höör till ICAN Cities Appeal” avslås.

Ärendebeskrivning
Christel Lindqvist (V) m.fl. framför i motion att Sveriges regering fattat beslut om att inte
underteckna FN:s konvention om totalförbud mot kärnvapen. I motionen föreslås att Höör
ansluter sig till International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, Cities Appeal.
ICAN är en frivilligorganisation som finns i 100 länder och arbetar med att marknadsföra
FN:s konvention om totalförbud mot kärnvapen.
Motionärerna vill sända följande meddelande till Sveriges regering:
”Vår kommun är djupt oroad av det stora hot som kärnvapen utgör för alla samhällen över
hela världen. Vår fasta tro är att våra invånare har rätt att leva i en värld fri från detta hot.
Användning av kärnvapen, oavsett om det är avsiktligt eller oavsiktligt, skule få
katastrofala, vidsträckta och långvariga konsekvenser för människor och miljö- Därför
stöder vi FN:s konvention om förbud mot kärnvapen och uppmanar vår regering att
ansluta sig till den.”
Gällande rätt
Kommuner får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten ska ha hand
om såsom försvars- eller utrikespolitik. (2 kap. 2 § kommunallagen och Regeringsformen).
I RÅ 1990 ref. 9 hade kommunfullmäktige beslutat att uttala sig för dels att kommunen
som en symbolisk handling förklarades som kärnvapenfri zon för all framtid, dels att
kommunen var beredd att ta emot besök av främmande örlogsfartyg endast om dessa
uttryckligen garanterade att de inte medförde kärnvapen.
Högsta förvaltningsdomstolen anförde att opinionsyttringar som rör Sveriges förhållande
till andra länder enligt praxis inte anses utgöra en kommunal angelägenhet såvida de inte
har stöd i särskilda bestämmelser. Frågor av denna art ankommer enligt regeringsformen
(1974:152) på regeringen och riksdagen. Rätten fann att beslutet i båda leden hade
karaktären av opinionsyttring på det utrikespolitiska området, varför det i sin helhet föll
utanför den kommunala kompetensen.
Yrkanden
Olle Krabbe (V) yrkar bifall till motionen.
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Förslag till beslutsmotivering
Då opinionsyttringar som rör Sveriges förhållande till andra länder inte faller under den
kommunala kompetensen ska motionen avslås.

Beslutsunderlag
TjänsteskrivelseICANCities Appeal.docx Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-11-19
(2019-11-19 KSAU §242).doc Kommunfullmäktige 2019-10-23 (2019-10-23 KF §104).doc
Motion Anslut Höör till ICAN Cities Appeal Vänsterpartiet.pdf
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