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Yrkande
Ärende 7 Motion av Heikki Klaavuniemi med flera (SD) om att stödja UNHCR:s viktiga arbete
Regionkansliets juridiska avdelning gör bedömningen att det ligger utanför regionens kompetens och
att det strider mot kommunallagen att skänka pengar i internationellt biståndssyfte.
Att det är statens huvudsakliga ansvarsområde råder det sannerligen inget tvivel om.
Tvivlet uppstår när man reflekterar om staten tar det ansvaret.
I kommunallagen kan man läsa (Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter)
5kap
4 § Kommuner och landsting får lämna bistånd i form av utrustning, rådgivning, utbildning eller på
annat sätt till ett land som får svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av ekonomiskt stöd får
lämnas endast för att genomföra utbildning och rådgivning.
5 § Bistånd till ett land som inte får svenskt statligt bistånd får lämnas av kommuner och landsting i
form av utrustning som kommunerna och landstingen inte längre behöver för sin verksamhet.
6 § Kommuner och landsting som lämnar bistånd i form av utrustning får i skälig omfattning använda
medel för att transportera och ställa i ordning utrustningen så att den kan tas i bruk.
7 § Bistånd enligt bestämmelserna i 4-6 § får också lämnas till en internationell hjälporganisation
för att utgöra hjälp till ett land i en rådande eller framtida nödsituation eller i en annan svår
situation som är en följd av en nödsituation.
UNHCR signalerar b.la att ett ökat hjälpbehov är utbildning, vilket då borde möjliggöra oss att också
skänka ekonomiskt bistånd till den hjälporganisationen.
Hallsbergs kommun fattade 2011 beslut om att skänka 1 kr per invånare till hjälporganisationen
”läkare utan gränser”. Detta beslut överklagades av invånarna men förvaltningsrätten gav kommunen
rätt i sitt beslut.
Beslut i Dom: 3529-11.
Den nämnda domen överklagades och förlorade vid ny prövning, men då slog man ner på
tillvägagångsättet(man hade i kommunstyrelsen tagit beslutet fast ärendet var av principiell
beskaffenhet).
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