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§ 137.

Svar på motion från Ylva Lundin (SD) och Martin Wahlsten
(SD) om införande av policy om neutral klädkod för
anställda med externa kontakter

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till svar från Jacob Spangenberg (C)
och Margareta Widén Berggren (S). (Bilaga 11)
Reservationer
Martin Wahlsten (SD), Ylva Lundin (SD), Bo Persson (SD), Håkan Sjöblom (SD), Sirlis
Persson (SD), Richard Halvarsson (SD), Stefan Larsson (SD) och Mats Olsson (-) reserverar
sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Ylva Lundin (SD) och Martin Wahlsten (SD) yrkar i motion daterad 2020-03-30 att
kommunen inför en policy för neutral klädsel för samtliga anställda med externa kontakter,
inkluderande ett generellt förbud mot religiöst och politiskt motiverad klädsel.
Beslutsunderlag
 Motion
 Svar från Jacob Spangenberg (C) och Margareta Widén Berggren (S)
Ärendets behandling
På grund av situationen med smittspridning av covid-19 bordlades flertalet av de ärenden som
skulle ha behandlats på fullmäktiges sammanträde 2020-04-21, § 31, däribland detta ärende.
Fullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning, utifrån
den möjlighet som finns enligt arbetsordningen. Motionen och ordförandes beslut har anmälts
till fullmäktige 2020-06-09, § 70.
Vid beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06, § 287, avstod Martin Wahlsten
(SD) från att delta i beslutet.
Vid beredningen i kommunstyrelsen 2020-10-20, § 244, yrkade Ylva Lundin (SD) med bifall
av Bo Persson (SD) bifall till motionen. Ordförande ställde proposition och fann att yrkandet
avslogs.
Ylva Lundin (SD) och Bo Persson (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för motionen.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Martin Wahlsten (SD) med bifall av Ylva Lundin (SD) yrkar bifall till motionen.
Margareta Widén Berggren (SD) med bifall av Pär-Olof Olsson (M) och Ingeborg Sevastik
(V) yrkar avslag till motionen (bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut).
Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Margareta Widén Berggrens (S), Pär-Olof Olssons (M) och
Ingeborg Sevastiks (V) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag mot Martin Wahlstens
(SD) och Ylva Lundins (SD) bifallsyrkande till motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
 Motionärerna
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