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Kf §56    Dnr: KS.2016.63      
 
Svar på motion om genomförande av folkomröstning med anledning 
av förslag på sammanslagning av skolor i Gislaved samt 
Smålandsstenar  
 
Ärendebeskrivning 
Ulf Poulsen (SD) och Stefan Nilsson Nylén (SD) har den 8 mars 2016 lämnat en 
motion med förslag om en folkomröstning om omorganisationen och 
sammanslagningen av kommunens skolor i Gislaved och Smålandsstenar.  
 
Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ska uppdra åt valnämnden att 
genomföra en folkomröstning om omorganisation och sammanslagning av 
kommunens skolor, samt att skjuta upp besluten om omorganisationen och 
sammanslagningen av skolorna till dess att folkomröstningen är genomförd och 
resultatet har presenterats för kommunfullmäktige. 
 
Bakgrunden till yrkandena är motionärernas beskrivning av att många invånare 
blivit upprörda över organisationsförslaget. Medborgardialogen upplevs som en 
papperskonstruktion, och att förslaget till omorganisation borde föregås av en 
folkomröstning. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Eftersom motionen bedöms ligga inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde och inte formellt berör annan nämnd har den beretts av 
kommunstyrelseförvaltningen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har i sin beredningsskrivelse konstaterat att 
kommunfullmäktige kan enligt kommunallagen besluta om folkomröstning som 
ett led i beredningen av ett ärende som kommunfullmäktige ska handlägga. Det 
ärende som motionen syftar på ska inte handläggas av kommunfullmäktige, 
eftersom fullmäktige delegerat denna typ av ärenden i reglementet för barn- 
och utbildningsnämnden till denna nämnd att besluta om. Fullmäktige har 
därutöver i det ekonomiska styrdokumentet för 2016 också uppdragit till barn- 
och utbildningsnämnden i konkretiserat mål nr 9 att ”under 2016 påbörja de 
konkreta förändringar av skolstrukturen som krävs för att säkerställa 
integration och utveckla den pedagogiska kvaliteten med anpassning till 
elevunderlaget”. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige är med 
hänvisning till ovanstående att motionen avslås, då den föreslagna 
folkomröstningen inte ingår i beredningen av ett ärende som ska handläggas av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 mars 
2016 och beslutat att överlämna ärendet till dagens sammanträde med förslaget 
att motionen avslås, då den föreslagna folkomröstningen inte ingår i 
beredningen av ett ärende som ska handläggas av kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen har den 6 april 2016 beslutat föreslå kommunfullmäktige att  
avslå motionen, då den föreslagna folkomröstningen inte ingår i beredningen av 
ett ärende som ska handläggas av kommunfullmäktige. 
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Kf § 56 (forts.) 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Ulf Poulsen (SD) och Stefan Nilsson Nylén (SD) om genomförande 
av folkomröstning med anledning av förslag på omorganisationen och 
sammanslagning av kommunens skolor i Gislaved och Smålandsstenar 
Pm avseende svar på motion, daterat den 11 mars 2016 
Kommunstyrelsen den 23 mars 2016, § 90 
Kommunstyrelsen den 6 april 2016, § 111 
 
Yrkande 
Ulf Poulsen (SD): Bifall till motionen. 
 
Marie Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ulf Poulsens 
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige antar 
kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen avslås, då den föreslagna folkomröstningen inte ingår i 

beredningen av ett ärende som ska handläggas av kommunfullmäktige. 
  

 
Reservation 
Ulf Poulsen (SD), Stefan Nilsson Nylén (SD), Anders Gustafsson (SD),  
Sören Axelsson (SD) och Niklas Månsson (SD) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 
  

 
Expedieras till: 
Stefan Nilsson Nylén 
Ulf Poulsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten 
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