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Ärendebeskrivning - Svar på motion angående tydligt ställningstagande
mot återvändande IS-terrorister
Första att-satsen
I första att-satsen föreslår Stina Isaksson (SD) och Bo Brandt (SD) att kommunfullmäktige i
Hylte kommun ska besluta att:
Hylte kommuns politiker tar ställning till om det är fel att lagstiftningen nekar svårt sjuka
barn som behöver tillsyn dygnet runt och andningshjälp assistans, tvinga svårt sjuka
människor ut i arbete, samtidigt som en förlegad lagstiftning ger återvändande terrorister
rätten att komma tillbaka till vårt samhälle och rätten till att ta del av vårt generösa
välfärdssystem och bidrag.
Stina Isaksson (SD) och Bo Brandt (SD) hänvisar i motionen till nationell lagstiftning. I
Sverige är det riksdagen som stiftar lagar medan viss makt har decentraliserats till regioner
och kommuner, som därmed får bestämmanderätt över vissa lokala frågor.
Kommunfullmäktige har dock inte mandat att påverka nationell lagstiftning.
Kommunledningskontoret anser därför att det finns mer lämpliga forum för ställningstaganden
gällande nationell lagstiftning än Hylte kommuns kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret föreslår därmed att den första att-satsen avslås.

Andra att-satsen
I andra att-satsen föreslår Stina Isaksson (SD) och Bo Brandt (SD) att kommunfullmäktige i
Hylte kommun ska besluta att:
Hylte kommun aktivt ska arbeta för att grundlagstiftningen ändras så att den motsvarar
folkviljans rättsuppfattning om vad som är rätt och fel.
Sverige har ett demokratiskt system där alla röstberättigade får vara med och välja vilka som
ska representera dem i riksdagen, som är Sveriges lagstiftande organ. Riksdagens
sammansättning är därför ämnad att spegla det svenska folkets åsikter i olika frågor. Har man
för avsikt att förändra lagstiftningen kan man rösta i valet till Sveriges riksdag eller engagera
sig politiskt. Kommunledningskontoret anser inte att det är en enskild kommuns roll att aktivt
arbeta för att ändra grundlagstiftingen. Kommunledningskontoret anser inte heller att det är en
enskild kommuns roll att ta ställning till vad Sveriges folkvilja är. Kommunledningskontoret
föreslår därför att motionens andra att-sats avslås.
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