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 § 33 Dnr 2020/000003 004 

Val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Marie Nicholson (M) och Anneli Jakobsson (SD) 

att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 34 Dnr 2020/000175 44 

Information om kommunens arbete relaterat till Corona-
viruset 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) informerar kommun-

fullmäktige om kommunens arbete relaterat till Corona och covid-19. Han 

säger att det är en exceptionell tid, och vi riskerar att få betala en hög 

kostnad för coronasmittan. Tillsammans är nyckelordet, menar Jacob Käll 

(C), vi kan bara klara det om vi jobbar tillsammans.  

 

Kommunens krisledningsgrupp sammanträder ofta nu, men ännu inte 

krisledningsnämnden sammankallad. Det övergripande målet är att 

upprätthålla den kommunala servicen och tillgängligheten. 

 

Jacob Käll (C) informerar om de begränsningar och övriga åtgärder som 

hittills vidtagits med hänsyn till smittan. 

 

För att mildra effekten av covid-19 och för att stödja det lokala näringslivet 

har Företagarna Vimmerby, Vimmerby handel, Vimmerby Fastighetsklubb, 

Vimmerby Turistbyrå och Vimmerby kommun gått samman under begreppet 

Vimmerby Tillsammans. 

 

Kommunens hemsida hålls uppdaterad med råd och nyheter. 

 

Jacob Käll (C) avslutar med att säga att tillsammans löser vi detta, det 

kommer en dag när vi kan blicka tillbaka. 

 

___________________ 
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§ 35 Dnr 2020/000005 101 

Ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger ledamöternas frågestund till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) ställer denna fråga till socialnämndens ordförande 

Lars Sandberg (C): "Från ett flertal håll har personer som är i behov av 

personlig assistans klagat att personliga assistansen inte får använda 

brukarens privata bil för att åka och uträtta ärenden tillsammans med 

brukaren utan man är då hänvisad till färdtjänsten eller privata vänner. Är det 

så att den personliga assistenten inte får använda brukarens egen privata bil 

och varför?" 

Lars Sandberg (C) svarar att det får man göra om man skriver ett 

trepartsavtal. Blanketten finns på intranätet under Socialförvaltningen. 

 

Anneli Jakobsson (SD) ställer denna fråga till socialnämndens ordförande 

Lars Sandberg (C): "Hur många personer finns det i Vimmerby kommun 

som saknar identitet (papperslösa) eller som har skyddad identitet? Om det 

kommer någon till Vimmerby som av någon anledning får skyddad identitet, 

vem står för den kostnaden?" 

Lars Sandberg (C) svarar att socialförvaltningen inte vet hur många som har 

skyddad identitet saknar identitet, de för inga sådana register. Själva skyddet 

ansöker man om hos Skatterverket och Polisen. För den som fått beviljad 

insats och har flyttat till annan kommun gäller insatserna i den andra 

kommunen. 

 

Anneli Jakobsson (SD) ställer denna fråga till socialnämndens ordförande 

Lars Sandberg (C): "Om man under Coronakrisen blir tillfälligt varslad och 

är tvingad att lämna sin arbetsplats och inte är med i A-kassan, hur ställer sig 

kommunen då? Har man rätt att få försörjningsstöd från första arbetslösa 

dagen?" 
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Lars Sandberg (C) svarar att är man varslad har man fortfarande sin lön kvar.  

Blir man avskedad får man ansöka och man får sin ansökan prövad, det får 

alla, det är inget speciellt för coronatiden. 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från SD 2020-03-23, om personlig assistent får använda brukarens privata bil  

Fråga från SD 2020-01-10, Hur många personer saknar identitet eller har skyddad 

identitet 

Fråga från SD 2020-04-01, om försörjningsstöd till varslade personer utan a-kassa 

 

___________________ 
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§ 38 Dnr 2019/000454 214 

Björkkullens förskola Vi 68:7 med flera. Detaljplan, 
utbyggnad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Vi 68:7 med flera, Björkkullens 

förskola, Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår fullmäktige att anta upprättat förslag 

till detaljplan för Vi 68:7 med flera, Björkkullens förskola. 

 

Av plan- och genomförandebeskrivningen framgår att detaljplanens syfte är 

att möjliggöra för en utbyggnad av Björkkullens förskola med två 

avdelningar och möjlighet till en senare utbyggnad. Nämnden uttalar att 

detaljplanen är ett led i förtätningen av samhället Södra Vi, och har ett 

hållbarhetsperspektiv. Förslaget strider inte mot översiktsplanen.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-03-17, KS § 83 

Plan- och genomförandebeskrivning MBN 2019-538, 2020-01-08 

Plankarta Södra Vi, Vi 68:7, Vi 22:20 och del av Vi 14:1, 2019-08-14 

Granskningsutlåtande MBN 2018-538, 2020-01-08 

Protokollsutdrag 2020-01-15 MBN § 2 

 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 40 Dnr 2019/000071 23 

Förslag till ändringar i skyltpolicyn för möjlig etablering 
av storbildsskärmar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar ändringarna i skyltpolicyn för möjlig etablering 

av storbildsskärmar i Vimmerby kommun.  

 

Kommunfullmäktige gör medskicket att det är viktigt att vid 

bygglovsprövning ta hänsyn till Vackra Vimmerby-perspektivet.  

 

Sammanfattning 

Av samhällsbyggnadsutskottets beslut i ärendet framgår att en intressent vill 

arrendera en markyta på ca 20 m2 för etablering av storbildsskärmar med 

reklamplatser vid Lundgatan och Södra Ringleden.  

 

Idag finns ingen policy för hur ett sådant ärende ska beredas. Hänsyn 

behöver tas till gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby och kommunens 

skyltpolicy. Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram ett förslag till 

ändring i Tillägg till riktlinjer för Vimmerby kommuns skyltpolicy, Id 

65915.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-03-17 KS § 84 

Protokollsutdrag 2020-01-21 SBU § 6 

Tjänsteskrivelse 2020-03-12, Storbildsskärmar vid infarterna till Vimmerby, 

Id 65916 

Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, uteservering, marknad, 

torghandel och försäljning, evenemang, andra markupplåtelser samt 

sommartorget, Id 69790 

Tillägg till riktlinjer - Vimmerby kommuns skyltpolicy, Id 65915 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 41 Dnr 2020/000131 820 

Förslag att kommunstyrelsen kan pantförskriva 
lägenhetsarrenden för ideella föreningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Vimmerby kommun kan principiellt gå in och pantförskriva ett 

lägenhetsarrende åt ideella föreningar.  

 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att besluta om pantförskrivning av 

lägenhetsarrenden till kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning 

Av kultur- och fritidsutskottets beslut i ärendet framgår att en förening frågat 

om kommunen kan godkänna en säkerhet genom att till bank pantsätta det 

lägenhetsarrende som är upprättat mellan kommunen och föreningen. 

Föreningen ämnar investera på anläggningen, och om de kan lägga in 

arrendet som en säkerhet, får föreningen bättre lånevillkor.  

 

Utvecklingsavdelningen efterfrågar ett principiellt beslut för frågor av denna 

karaktär. Avdelningen och kommunjuristen har kommit fram till att 

pantsättningen av ett lägenhetsarrende inte innebär kommunen riskerar att bli 

betalningsskyldig. Om låntagaren som pantsatt lägenhetsarrendet inte kan 

fullfölja sitt åtagande gentemot banken, kan ny arrendator överta arrendet 

utan kommunens godkännande.  

 

Utvecklingsavdelningen menar att ideella föreningar över lag har svårt att ta 

lån för större investeringar, och bedömer att riskerna är små i förhållande till 

möjliga positiva effekter.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-03-17 KS § 93 

Protokollsutdrag 2020-02-24 KOF § 26 

Tjänsteskrivelse 2020-02-17, Pantsättning lägenhetsarrende 
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Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 42 Dnr 2020/000107 109 

Motioner som inte avgjorts år 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande sammanställning av motioner 

som inte avgjorts per 2020-02-07.  

 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej avgjorda motioner 

redovisas för fullmäktige två gånger per år. Kommunstyrelseförvaltningen 

har tagit fram en sammanställning av motioner som inte avgjorts per 2020-

02-07.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-03-17 KS § 97 

Tjänsteskrivelse 2020-02-10, Motioner som inte avgjorts år 2020 

Motioner som inte avgjorts per 2020-02-07  

 

___________________ 
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§ 43 Dnr 2020/000108 109 

Medborgarförslag som inte avgjorts år 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande sammanställning av 

medborgarförslag som inte avgjorts per 2020-02-07.  

 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej avgjorda medborgarförslag 

redovisas för fullmäktige två gånger per år. Kommunstyrelseförvaltningen 

har tagit fram en sammanställning av medborgarförslag som inte avgjorts per 

2020-02-07.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-03-17 KS § 98 

Tjänsteskrivelse 2020-02-10, Medborgarförslag som inte avgjorts år 2020 

Medborgarförslag som inte avgjorts per 2020-02-07  

 

___________________ 
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§ 44 Dnr 2019/000563 109 

Motion om minskat matsvinn i skolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Motivering: Det är inte lämpligt att sälja överbliven mat från serveringslinjen 

där nedkylningsprocessen inte kan göras med säkerhet. Under servering 

finns risk att sjukdomsframkallande mikroorganismer/virus hamnat i maten. 

Om maten inte hanteras på rätt sätt med nedkylning och uppvärmning kan 

det innebära att den som äter drabbas av matförgiftning.  

 

Reservationer 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Jens af Ekenstam Stenman (V) föreslår i sin motion om minskat matsvinn i 

skolan att Vimmerby gymnasium börjar sälja överbliven mat från 

skolbespisningen i portionsförpackningar till elever och personal. 

Huvudsyftet är att minska matsvinnet. Köparen kan tjäna in lite tid på att inte 

behöva laga mat. Alternativt äter personen, genom förslaget, lagad mat 

istället för någonting annat, eller i stället för inget alls. Och skolan får in en 

liten summa vart år. 

Jens af Ekenstam Stenman (V) visar genom ett räkneexempel: I snitt 5 

portioner om dagen säljs à 30 kronor. Det ger ca 750 kronor i veckan eller 

knappt 30 000 om året. 

 

Jens af Ekenstam Stenman (V) föreslår följande. 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överbliven skolmat kan köpas 

portionsvis av elever och personal för en lämplig kostnad som beredande 

tjänsteperson i ärendet får föreslå. 

2. Förslaget genomförs på gymnasiet till att börja med. Fungerar det bra kan 

det utökas till andra skolor. 
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3. Pengar från försäljningen tilldelas skolornas elevråd att göra något för alla 

elever på skolan med.  

 

Motionen remitterades till kommunstyrelseförvaltningens 

samhällsbyggnadsavdelning, som uttalar följande. "Mat som varit i 

serveringslinjen ska inte tas tillvara på grund av risk för 

sjukdomsframkallande mikroorganismer/virus hamnat i maten under 

servering. Mat som varit i servering ska därför inte hanteras vidare utan 

kasseras. Mat som inte varit ute i servering kan tas om hand och görs i dag i 

kommunens kök för att serveras vid annat tillfälle."  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Lars Johansson (V) yrkar bifall till motionen. 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 

motionen.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag, Lars Johanssons (V) förslag att 

bifalla motionen och Ola Gustafssons (KD) förslag att bifalla 

kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra, och finner att 

kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå 

motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-03-17 KS § 85 

Tjänsteskrivelse 2020-01-29, Motion om minskat matsvinn i skolan 

Motion minskat matsvinn i skolan, 2019-10-21 

 

Beslutet skickas till 

Jens af Ekenstam Stenman 

 

___________________ 
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§ 45 Dnr 2018/000548 109 

Motion om medborgarinflytande 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionens att-sats. 

 

Motionens förslag ska beaktas i arbetet med den digitaliseringsstrategi som 

tas fram och den utredning som görs av hanteringen av IT-frågor inom 

kommunen både vad gäller funktion och kostnader.  

 

Reservationer 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion om medborgarinflytande att 

kommunen inför e-petitioner som en naturlig del av Vimmerby kommuns 

demokratiska process. Genom e-petitioner kan kommunmedborgare lämna 

förslag digitalt och rösta på andras förslag. 

 

Anneli Jakobsson (SD) menar att e-petitioner ökar kommuninvånarnas 

påverkan och inflytande, samtidigt som det kan höja höja kommunens 

resultat i SCB:s medborgarundersökning "Nöjd-Inflytande-Index (NII)". 

 

Motionen remitterades till kommunstyrelseförvaltningens administrativa 

avdelning, som uttalar att förbättring är viktigt i en tid då förtroendet för 

såväl politiska institutioner som offentlig förvaltning sviktar. Att införa e-

petition kan vara ett sätt att bygga förtroende och få in förslag som kan bidra 

till en utvecklad kommunal verksamhet. E-petition ska endast införas om det 

finns resurser och kapacitet att ta hand om förslagen. Ett medborgarförslag, 

som vi har nu, behöver inte något vidare stöd för att tas upp till behandling. 

Det är en fråga om allas lika möjligheter att lämna förslag, och få det prövat. 

Avdelningen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, men beakta 

motionens förslag i arbetet med den digitaliseringsstrategi som tas fram och 
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den utredning som görs av hanteringen av IT-frågor inom kommunen både 

vad gäller funktion och kostnader. 

 

Demokratiberedningen är i grunden är positiv till att utöka medborgarnas 

dialog med den kommunala beslutsprocessen. "E-petitioner kan vara en del 

av en bredare medborgardialog, men vill samtidigt inte föregå den 

digitaliseringsstrategi som kommunstyrelseförvaltningen arbetar med utifrån 

ett tidigare uppdrag."  

 

Förslag till beslut 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Jacob Käll (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag, Jacob Källs (C) förslag att 

bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå motionen, och Anneli Jakobssons 

(SD) förslag att bifalla motionen. 

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra, och finner att 

kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå 

motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-03-17 KS § 94 

Tjänsteskrivelse 2019-12-11, Motion om medborgarinflytande 

Motion om medborgarinflytande, 2018-11-20 

 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 46 Dnr 2019/000317 109 

Medborgarförslag om cykelbana mellan Vimmerby och 
Storebro 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan om cykelbana mellan Vimmerby och Storebro ska lyftas i samband 

med en kommande ombyggnad av riksväg 23/34.  

 

Kommunfullmäktige anser härmed medborgarförslaget som besvarat.  

 

Sammanfattning 

Kommunmedborgare Gunilla Karlsson har lämnat in ett medborgarförslag 

om att en cykelbana anläggs mellan Vimmerby och Storebro. Hon skriver att 

det går mycket trafik på landsvägen, vilket skapar trånga och livsfarliga 

situationer för cyklister. 

 

Ärendet remitterades till kommunstyrelseförvaltningens 

samhällsbyggnadsavdelning, som uttalar följande. "I den regionala 

cykelstrategi om tagits fram av regionförbundet i Kalmar län finns cykelväg 

Vimmerby – Storebro angivet som ett kommande projekt. I samband med en 

kommande ombyggnad av riksväg 23/34 kommer möjligheten att cykla tas i 

beaktande, varför det inte finns skäl att bygga cykelbana i dagsläget. " 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-03-17 KS § 96 

Protokollsutdrag 2020-02-25 SBU § 22 

Tjänsteskrivelse 2020-01-30, Medborgarförslag om cykelbana mellan 

Vimmerby och Storebro 

Medborgarförslag från Gunilla Karlsson om cykelbana mellan Vimmerby 

och Storebro, 2019-05-10 
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Beslutet skickas till 

Gunilla Karlsson 

 

___________________ 
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§ 47 Dnr 2020/000170 109 

Motion om elektroniska dosetter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas. 

 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till socialnämnden för beredning.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion kommunfullmäktige att se över 

möjligheterna att införa elektroniska dosetter i Vimmerby kommun. Den 

äldre får hjälp till rätt medicin, och därigenom ett förbättrat hälsotillstånd 

och mindre oro. Därutöver kan de medicingivande hemtjänstbesöken och 

akuta insatser minskas.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om elektroniska dosetter, 2020-03-06 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

 

___________________ 
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§ 48 Dnr 2020/000206 109 

Motion - hjärtstartare räddar liv 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas. 

 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion kommunen att installera 

hjärtstartare på samtliga kommunala verksamheter som idag saknar det. Hon 

menar att hjärtstartare bidrar till att minska dödligheten i plötsligt hjärtstopp.  

 

Beslutsunderlag 

Motion: Hjärtstartare räddar liv, 2020-03-23 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 32(36) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 49 Dnr 2020/000179 109 

Medborgarförslag om förbud mot obehörig 
fordonstrafik på delar av Drottninggatan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget får ställas. 

 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Sammanfattning 

Kommunmedborgare Karl-Evert Johansson föreslår i sitt medborgarförslag 

att kommunen inför förbud mot obehörig fordonstrafik på delar av 

Drottninggatan i Vimmerby, från kl 22.00 till 06.00. Det gäller från 

rondellen vid Drottnnggatan 20 till gatukorsningen vid muséet. Karl-Evert 

Johansson motiverar sitt förslag med buskörning, hög musik från bilarna, 

stora avgaser av bensin och diesel.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om förbud mot obehörig fordonstrafik på delar av 

Drottninggatan, 2020-03-10 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 50 Dnr 2019/000327 109 

Medborgarförslag om belysning av gång- och 
cykelbana samt Norregårds kvarn 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget får ställas. 

 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Sammanfattning 

Kommunmedborgare Inge Teodorsson har lämnat in ett medborgarförslag 

om att kommunen anlägger belysning utmed gång- och cykelbanan från 

infarten av Strandvägen fram till Pelarnevägen. Han skriver att många 

känner sig otrygga på den mörka sträckan.  

 

Inge Teodorsson föreslår också att belysning anordnas på kulturminnet 

Norregårds kvarn från 1600-talet, den finns nära gång- och cykelvägen.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om belysning av gång- och cykelbana samt Norregårds 

kvarn, 2020-03-20 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 51 Dnr 2020/000236 101 

Begäran om entledigande från Hanna Weckfors (KD) 
angående uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Hanna Weckfors (KD) från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige fr o m 2020-04-06, och överlämnar ärendet 

till Länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning för att utse ny ledamot.  

 

Sammanfattning 

Hanna Weckfors (KD) begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran från Hanna Weckfors (KD) om entledigande från uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige, 2020-04-02 

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

 

___________________ 
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§ 52 Dnr 2020/000240 109 

Motion om att betala ut klädbidrag till vård- och 
omsorgspersonal 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas. 

 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

Sammanfattning 

Peter Bengtsson (SD) föreslår i sin motion kommunfullmäktige att snarast 

möjligt ge ett bidrag på 500 kr per person inom vård och omsorg för inköp 

av arbetskläder.  

 

Peter Bengtsson (SD) skriver att kommunen tidigare låtit vård- och 

omsorgspersonal beställa arbetskläder för 500 kr per person och år. Då 

arbetskläder ska tvättas efter varje arbetspass och slits hårt är det många som 

inte har sådana, utan använder privata kläder.  

 

Peter Bengtsson (SD) menar att en del av de extra pengar kommunerna har 

fått till vård och omsorg med anledning av Corona skulle kunna möjliggöra 

för vård- och omsorgspersonal att upprätthålla de basala hygienreglerna. 

 

Kommunfullmäktige konstaterar att motionen innebär ekonomiska 

överväganden, och remitterar därför motionen till kommunstyrelsen. 

Remissmottagarna får rådfråga socialnämnden i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Motion om att betala ut klädbidrag till vård- och omsorgspersonal inom 

socialförvaltningen, 2020-04-06 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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