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 § 189 Dnr 2017/000004 000 

Val av protokolljusterare samt tid och plats för 
justering (2017) 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Erik Paulsson (C) att, tillsammans med 

ordförande, justera dagens protokoll. 

Vid dagens sammanträde kan ordinarie ordförande Helen Nilsson (S) ej 

närvara. Tomas Peterson (M) vice ordförande, är därmed ordförande vid 

dagens sammanträde.  

 

___________________ 
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§ 190 Dnr 2017/000049 000 

HR-avdelningen informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Monica Bergh, HR-chef, informerar arbetsutskottet om pågående 

verksamhet inom HR-avdelningen och personalområden. 

Robert Lindström, chef på bemanningsenheten, informerar om projektet 

"Heltid som norm", ett samarbete mellan SKL och Kommunal. 

Arbetsutskottet diskuterar hur Vimmerby kommun som arbetsgivare ska 

hantera frågan.  

 

___________________ 
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§ 191 Dnr 2017/000372 006 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, informerar arbetsutskottet om 

pågående verksamhet inom samhällsbyggnadsavdelningen. 

Joakim Svensson, trafikadministratör, informerar om remiss om 

kollektivtrafik från Kalmar Länstrafik.  

 

___________________ 
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§ 192 Dnr 2015/000494 216 

Finansiering av paviljonger inom förskolan vid Lunden. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att  anta förslag till finansiering för etablering och drift av 

förskolepaviljonger 2017 genom omfördelning från 

Finansförvaltningen till Barn- och utbildningsnämnden och 

Kommunstyrelsen. 

att  tilläggsanslaget gäller för 2017 och verksamheten ska 

inrymmas inom tidigare beslutade ramar för 2018. 

 

Sammanfattning 

Under året har söktrycket till förskolan varit högt och behov av fler 

förskoleplatser har uppstått. Enligt BUN § 14, 2017-01-25, fick Barn- och 

utbildningsnämndens ordförande i uppdrag att begära företräde i 

kommunstyrelsen och informera om den akuta situationen om lokaler och 

platsbehov i förskolan. Kommunstyrelsen beslutade, KS § 43, 2017-03-07, 

att beställa paviljonger i avvaktan på att den nya förskolan ska bli 

färdigställd. Samhällsbyggnadsavdelningen tilldelades uppdraget, i samråd 

med Barn- och utbildningsnämnden, att beställa och iordningsställa tillfälliga 

paviljonger.  

 

Finansiering föreslås ske genom omfördelning av budgetramar. Förslaget 

innebär att pengar omfördelas från Finansförvaltningen till 

Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden. Det budgeterade 

resultatet förblir därmed oförändrat.  

Förslaget innebär att Barn och utbildningsnämnden tilldelas 2,96 mnkr och 

Kommunstyrelsen tilldelas 3,52 mnkr, vilket innebär en total omfördelning 

på 6,48 mnkr. Omfördelningen föreslås ske från den ofördelade budgeten 

som kallas för ”för framtida räntehöjningar, valnämnden och under året 

tillkommande investeringar”.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta 
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att anta förslag till finansiering för etablering och drift av förskolepaviljonger 

2017 genom omfördelning från Finansförvaltningen till Barn- och 

utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen. 

att tilläggsanslaget gäller för 2017 och verksamheten ska inrymmas inom 

tidigare beslutade ramar för 2018.  

Beslutsunderlag 

BUN § 14, 170125 Lokaler och platsbehov i förskolan  

Protokollsutdrag 2017-03-07 § 43 Lokaler och platsbehov för förskolan 

BUN § 87, 2017-05-24 

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank, controller, 2017-06-28, Id 57563 

Finansieringsunderlag Id:57564 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 193 Dnr 2017/000348 111 

Valdistriktsindelningen i Vimmerby kommun vid valen 
2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att behålla nuvarande 

valdistriktsindelning för Vimmerby kommun.   

 

Sammanfattning 

Kommuner ska enligt 4 kap 7 § vallagen se över indelningen i valdistrikt året 

närmast före det år då ordinarie val till riksdagens ska hållas. Länsstyrelsen 

beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast den 1 december 2017 

för att beslutet ska kunna tillämpas vid valen 2018. 

Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det 

finns särskilda skäl får valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 

röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast 

om det finns synnerliga skäl. Vimmerby kommun har 13 valdistrikt, varav 7 

har färre än 1 000 röstberättigade. De som har färre än 1 000 röstberättigade 

är Storebro, Rumskulla-Pelarne, Frödinge, Locknevi, Djursdala, Gullringen 

och Tuna. 

Anser kommunen att nuvarande valdistriktsindelning kan vara oförändrad 

även vid valen 2018 ska även detta anmälas till länsstyrelsen av fullmäktige 

senast den 2 oktober 2017. 

Valnämnden har uttalat 2016-04-27, VN § 10 att om lagstiftningen tillåter att 

Vimmerby kommun vid det allmänna valet 2018 har kvar samma 

valdistriktsindelning som tidigare så vill valnämnden behålla nuvarande 

valdistriktsindelning.  

Skäl till att behålla nuvarande valdistriktsindelning är att det finns risk för 

lägre valdeltagande om det är långt att ta sig till vallokalen. Det är dåliga 

kommunikationer mellan de mindre orterna. Det har inte varit svårt att 

rekrytera röstmottagare till de mindre orterna utan valarbetet fungerar 

mycket väl i alla valdistrikt. 
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Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att behålla nuvarande 

valdistriktsindelning för Vimmerby kommun.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från länsstyrelsen i Kalmar län, Id 56787 

Valnämndens beslut 2016-04-27, VN § 10  

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-07-03, Id 57465 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

 

___________________ 
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§ 194 Dnr 2017/000227 001 

Vision och Mål Vimmerby kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger diskussion gällande vision och mål för 

Vimmerby kommun. 

Närvarar gör Carina Östh, näringslivsutvecklare, Mattias Karlsson, 

ekonomichef, Petra Genfors, kommunikationsstrateg och Anna Erlandsson 

Karlsson, administrativ chef.  

 

___________________ 
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§ 195 Dnr 2017/000374 001 

Organisationsförändring kommunstyrelseförvaltningen 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Med anledning av att nuvarande utvecklingschef avslutar sin anställning den 

sista augusti samt att Kontaktcenter Vimmerby kommun tillskapas, 

diskuteras nuvarande och potentiell organisationsstruktur inom 

kommunstyrelseförvaltningen. 

Närvarar gör Patrik Kinnbom, utvecklingschef och Anna Erlandsson 

Karlsson, administrativ chef.  

 

___________________ 
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§ 196 Dnr 2017/000373 006 

Utvecklingsavdelningen informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Patrik Kinnbom, utvecklingschef informerar om pågående verksamhet inom 

utvecklingsavdelningen. 

Anna Olausson, kultur- och fritidschef, Mirja Holgersson, fritidssamordnare 

och Andreas Horste, gatuchef deltar. 

Arbetsutskottet diskuterar kring Ceosvallen och avtal för 2018. 

Arbetsutskottet ger medskick till utvecklingsavdelningen att avvakta med 

nytt avtal för Ceos med anledning av pågående föreningsöversyn. 

Utvecklingsavdelningen återkommer med tjänsteskrivelse om att timtaxan 

ska gälla även 2018.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 197 Dnr 2017/000370 821 

Uppdrag att se över kommunens idrottsanläggningar 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar  

att  ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att se över kommunala 

idrottsanläggningar och kartlägger deras nuvarande status, 

livslängd och behov utav renoveringar  

Att  utvecklingsavdelningen tar fram förslag på rimlig tidsplan 

utifrån behov som framkommer.  

Att  utvecklingsavdelningen, utifrån framtagen tidsplan, ser över 

möjlighet till finansiering.  

 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 145 diskuterades 

renoveringsbehov av ishallen. Arbetsutskottet beslutade då att återremittera 

ärendet och istället ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta ett 

helhetsgrepp över samtliga kommunala idrottsanläggningar.  

Uppdraget kommer att utföras i nära samarbete med fastighetskontoret men 

huvudansvaret för uppdraget ligger på utvecklingsavdelningen. Med 

anledning av redan påbörjade projekt och sammanlagd arbetsbelastning inom 

utvecklingsavdelningen föreslås uppdraget påbörjas under 2018. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar  

att  ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att se över samtliga 

kommunala idrottsanläggningar och kartlägger deras 

nuvarande status, livslängd och behov utav renoveringar  

Att  utvecklingsavdelningen tar fram förslag på rimlig tidsplan 

utifrån behov som framkommer.  

Att  utvecklingsavdelningen, utifrån framtagen tidsplan, ser över 

möjlighet till finansiering.  
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Tomas Peterson (M) yrkar att ordet "samtliga" stryks ur den första attsatsen, 

med anledning av att viss prioritering bör göras.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Petersons (M) yrkande.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen arbetsutskotts beslut § 145 2017-05-23 

Tjänsteskrivelse, Mirja Holgersson, fritidssamordnare, 2017-08-07 Id 57747 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 198 Dnr 2017/000237 109 

Motion - Renovering av idrottshallen 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 

hänvisning till att ett arbete med att se över samtliga kommunala 

idrottsanläggningar redan initierats av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 

Sammanfattning 

En motion är inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C) angående 

renovering av idrottshallen i Vimmerby. Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar 

att kommunfullmäktige beslutar att kommunen utreder möjligheten att 

renovera idrottshallen enligt ovan i samverkan med exempelvis 

Riksidrottsförbundet. 

 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 145 diskuterades 

renoveringsbehov av ishallen. Arbetsutskottet beslutade då att återremittera 

ärendet och istället ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta ett 

helhetsgrepp över samtliga kommunala idrottsanläggningar.  

För att skaffa en större helhetsbild anser utvecklingsavdelningen att 

motionen avslås med hänvisning till att samtliga av kommunens 

idrottsanläggningar behöver ses över beträffande nuvarande skick på 

byggnaderna för ändamålet, livslängd i det fall man inte renoverar, samt 

vilka renoveringsbehov som finns inom de kommande åren. Detta för att ge 

en grund att utgå ifrån, möjlighet att prioritera och lägga en plan för 

eventuella kommande åtgärder samt möjlig finansiering.   

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 

hänvisning till att ett arbete med att se över samtliga kommunala 

idrottsanläggningar redan initierats av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 

Tomas Peterson (M) yrkar avslag till motionen. 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 16(27) 

Sammanträdesdatum 

2017-08-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till motionen med motiveringen att 

det finns akuta problem som innebär skaderisk.  

Beslutsgång 

Två förslag föreligger. Ordförande ställer förslaget mot varandra och finner 

att arbetsutskottet bifaller Petersons (M) yrkande.      

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 56423 

Kommunstyrelsen arbetsutskotts beslut § 145 2017-05-23 

Tjänsteskrivelse, Mirja Holgersson, fritidssamordnare, 2017-08-07 Id 57746 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ingela Nilsson Nachtweij 

 

 

___________________ 
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§ 199 Dnr 2017/000371 805 

Investeringsbidrag Gullringens simhall ekonomisk 
förening 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att  bevilja bidrag till Gullringens simhall ekonomiska förening på 

19 000 kr.  

Att finansieringen sker via oförutsedda medel.    

 

Sammanfattning 

Ansökan om investeringsbidrag har inkommit till kommunen från 

Gullringens simhall ekonomisk förening angående renoveringsbehov.  

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2016 att frysa investeringsbidraget för 

föreningar. Då det finns ett avtal mellan Vimmerby kommun och 

Gullringens simhall ekonomiska förening berörs följande investering ej av 

tidigare beslut om frysning av investeringsbidrag. 

Föreningen sköter kommunens simundervisning för kommunens skolelever. 

Enligt läroplanen Lgr 11 ska barn i grundskolan få kunskap i simning och 

badvett för att i årskurs 6 kunna simma 200 meter varav 50 meter ryggläge. 

För detta krävs att det finns en fungerande simhall med omklädningsrum för 

både flickor och pojkar.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att  bevilja bidrag till Gullringens simhall ekonomiska förening på 

19 000 kr.  

Att finansieringen sker via oförutsedda medel.    

Beslutsunderlag 

Ansökan från Gullringens simhall ekonomisk förening 2017/25  

Avtal mellan Vimmerby kommun och Gullringens simhall ekonomisk 

förening 2009.458  

Tjänsteskrivelse, Mirja Holgersson, fritidssamordnare, 2017-08-07 Id 57748 

Beslutet skickas till 
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Utvecklingsavdelningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 200 Dnr 2017/000368 246 

Uppdrag att tillsätta en namnsättningsberedning för 
stadsdelar, gator och torg i kommunen 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

att  organisera en namnsättningsberedning för allmänna platser så 

som gator, torg, vägar och parker, samt kvarter och 

kommunens egna fastigheter och anläggningar enligt följande: 

• Tjänsteman från Samhällsbyggnadsavdelningen 

• Tjänsteman från Utvecklingsavdelningen 

• Tjänsteman från Miljö- och byggnadsförvaltningen 

att  samhällsbyggnadsavdelningen är ansvarig för 

namnsättningsberedningen. 

att beslut om namnsättning fattas av kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har genom motion väckt frågan om att det 

behöver finnas attraktiva och naturliga namn på stadsdelar, gator och torg. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att 

kommunen tar ett helhetsgrepp om namnsättningen av stadsdelar, gator och 

torg för att stärka den lokala attraktionskraften och delaktigheten och att 

kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en 

beredning för namnsättning av stadsdelar, gator och torg. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 § 144 att bifalla motionen samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att organisera en namnsättningsberedning 

vars syfte är att bereda och ta fram förslag till namn på gator och platser i 

kommunen. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

att  organisera en namnsättningsberedning för allmänna platser så 

som gator, torg, vägar och parker, samt kvarter och 

kommunens egna fastigheter och anläggningar enligt följande: 
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• Tjänsteman från Samhällsbyggnadsavdelningen 

• Tjänsteman från Utvecklingsavdelningen 

• Tjänsteman från Miljö- och byggnadsförvaltningen 

att  samhällsbyggnadsavdelningen är ansvarig för 

namnsättningsberedningen. 

att beslut om namnsättning fattas av kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 § 144 

Reglemente för kommunstyrelsen 2016-02-29 § 34 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2017-08-07 Id 57729 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Ingela Nilsson Nachtweij 

 

 

___________________ 
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§ 201 Dnr 2017/000150 109 

Motion om att införa temadagar om droger, alkohol och 
tobak inom kommunens högstadium och gymnasium 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta, att motionen anses vara besvarad genom det 

arbete som redan görs inom skolorna i Vimmerby.  

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna (SD) har väckt en motion där de yrkar att barn- och 

utbildningsnämnden inför temadagar med temat alkohol, narkotika och tobak 

och påbörjar ett samarbete med polisen för besök i kommunens skolor. 

Kommunfullmäktige har gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att 

bereda motionen och ta fram förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att det vid både 

högstadie-skolorna och gymnasieskolan genomförs mycket arbete inom 

området alkohol, narkotika, doping och tobak. Skolorna arbetar efter 

Skolverkets riktlinjer som anger att dessa områden ska integreras i olika 

ämnen för att eleverna ska ges en mer sammansatt bild av dessa områden. 

Skolorna anordnar temadagar och temaveckor, samarbetar med kommunens 

ungdomspedagog och folktandvården. Både högstadieskolorna och 

gymnasiet har dessutom rutiner och samarbete med närpolisen, 

socialförvaltningen och beroendeenheten kring dessa frågor.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta, att motionen anses vara besvarad genom det 

arbete som redan görs inom skolorna i Vimmerby.  

Beslutsunderlag 

Motion om att införa temadagar om droger, alkohol och tobak...2017-03-02 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27 § 61 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-21 § 96 

Beslutet skickas till 
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Sverigedemokraterna  

 

___________________ 
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§ 202 Dnr 2017/000316 109 

Medborgarförslag om att stänga av Drottninggatan, vid 
fastigheten Falken 6, på kvällar och helger för 
fordonstrafik  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut.   

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har lämnats in från Johan Qvarnström om att stänga av 

Drottninggatan vid fastigheten Falken 6, på kvällar och helger för 

fordonstrafik. Han skriver att bilarna stör hyresgästerna i fastigheten Falken 

6.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Johan Qvarnström, Id 57177 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 § 151  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2017-08-08, Id 57730 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 203 Dnr 2017/000327 109 

Medborgarförslag om övervakningskameror i hela 
centrum i Vimmerby 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut.   

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har lämnats in av Johan Qvarnström angående 

övervakningskameror. Johan Qvarnström föreslår att Vimmerby ska ha 

övervakningskameror i hela centrum för att motverka kriminalitet, sabotage 

och vandalisering. Han skriver att det skulle få inflyttning till Vimmerby och 

ge ett tryggare samhälle om Vimmerby hade kameraövervakning.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Johan Qvarnström, Id 57292  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 § 152  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2017-08-08, Id 57731 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 204 Dnr 2017/000329 109 

Motion om att visa belastningsregisterutdrag även för 
utrikesfödda i kommunal verksamhet 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till HR-avdelningen för 

beredning och framtagande av förslag till beslut.   

 

Sammanfattning 

Motion har lämnats in av Anneli Jakobsson (SD) om att visa 

belastningsregister även för utrikesfödda i kommunal verksamhet.  

Annelie Jakobsson (SD) skriver att idag är det krav att man lämnar utdrag 

från belastningsregistret för att söka yrken inom kommunal verksamhet som 

förskola, skola, fritidsverksamhet osv. Regeln har kommit till för att skydda 

våra barn och unga för olämpliga personer.  

Belastningsregistret visar om man är dömd för grövre brott, som misshandel, 

våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn osv. De här uppgifterna kvarstår i 10 

års tid innan de gallras bort. Men det finns undantag från detta och det är 

utrikesfödda som inte har en bakgrundshistorik på 10 år att visa upp. De 

behöver således inte visa upp utdrag från belastningsregistret. Ingen av 

arbetsgivarna vet vad den personen blivit dömd för i sitt hemland och det är 

så gott som omöjligt att få ut uppgifter från personens hemland.  

Med denna motion vill sverigedemokraterna därför att kommunfullmäktige 

beslutar att lika regler för nyanlända ska gälla som för inrikesfödda, alltså att 

belastningsregister som sträcker sig 10 år tillbaka i tiden. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till HR-avdelningen för 

beredning och framtagande av förslag till beslut.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2017-08-08, Id 57733 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 57321  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 § 153  
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Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 

 

___________________ 
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§ 205 Dnr 2017/000003 000 

Kommunchefen informerar 2017 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Carolina Leijonram, kommunchef, informerar arbetsutskottet om pågående 

arbete inom kommunstyrelseförvaltningen.  

 

___________________ 

 


