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Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att en folkomröstning om
flyktingmottagande i kommunen ska genomföras. I motionen föreslås också att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att formulera lämpliga svarsalternativ till folkomröstningen. Ett svarsalternativ ska vara ett
totalstopp av flyktingmottagningen till kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunledningskontoret i uppdrag att lämna ett förslag till
svar på motionen.
Enligt 5 kap. 34 § kommunallagen får fullmäktige besluta att det som ett led i beredningen av ett
ärende som fullmäktige ska handlägga ska inhämtas synpunkter från medlemmar i kommunen. Detta
kan ske till exempel genom folkomröstning. Fullmäktige kan alltså besluta om folkomrösning som ett
led i beredningen av ett ärende som fullmäktige handlägger. Fullmäktige handlägger för närvarande
inte något ärende som rör mottagandet av flyktingar. Eftersom det saknas ärende att bereda kan
fullmäktige inte besluta om folkomrösning som ett led i beredningen.
Det kan nämnas att den kommunala självstyrelsen till viss del är inskränkt vad gäller
flyktingmottagande. Till exempel är en kommun skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända för
bosättning i kommunen. Det framgår av lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning (2016:38). Migrationsverket kan även anvisa asylsökande ensamkommande barn till en
kommun, även om kommunen inte har en överenskommelse med verket om mottagande av
ensamkommande barn. Det framgår av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137).
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar på bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut om avslag på motionen mot Stina Isakssons
yrkande om bifall till motionen. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetutskottets
förslag till beslut.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar enligt Ronny Löfquists yrkande röstar JA.
Den som röstar enligt Stina Isakssons yrkande röstar NEJ.
Resultat
Med röstsiffrorna 10 JA-röster och 1 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutar
enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
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