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Motion från Annika Nilsson (FI) och Maja Grubelic
(FI) Anslut Lund till ICANs Cities Appeal till stöd för
FN's konvention om kärnvapenförbud!
Sammanfattning
Annika Nilsson (FI) och Maja Grubelic (FI) yrkar i en motion att
Lunds kommun ansluter sig till ICAN:s Cities Appeal till stöd för FN:s
konvention om kärnvapenförbud.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 december 2019
Annika Nilssons (FI) och Maja Grubelics (FI) motion Anslut Lund till
ICANs Cities Appeal till stöd för FN’s konvention om kärnvapenförbud!
inkommen den 26 september 2019

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Motionen
Annika Nilsson (FI) och Maja Grubelic (FI) yrkar i en motion att
Lunds kommun ansluter sig till ICAN:s Cities Appeal till stöd för FN:s
konvention om kärnvapenförbud. Uppmaningen lyder: ”Our
city/town is deeply concerned about the grave threat that nuclear
weapons pose to communities throughout the world. We firmly believe
that our residents have the right to live in a world free from this threat.
Any use of nuclear weapons, whether deliberate or accidental, would
have catastrophic, far-reaching and long-lasting consequences for
people and the environment. Therefore, we warmly welcome the
adoption of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons by the
United Nations in 2017, and we call on our national government to join
it without delay.”
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Kommunkontorets kommentar
Kommuner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse
som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar.
Kommuner får dock inte ha hand om sådana angelägenheter som
exklusivt faller inom någon annans befogenhet, t.ex. statliga
angelägenheter såsom försvars- eller utrikespolitik och en
opinionsyttring enligt förslaget i motionen skulle alltså falla utanför
den kommunala kompetensen.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut får inte några ekonomiska konsekvenser.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Annika Nilsson (FI)
Maja Grubelic (FI)
Akten

Carin Hillåker
Bitr. kommundirektör

