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§ 27 Dnr 2018/000859 026 

Anmälan av Medborgarförslag - Samma regler som 
Kalmar kommun gällande sommarjobb för ungdomar 
med uppehållstillstånd 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål att Mörbylånga kommun ska 

använda samma regler som Kalmar kommun när det gäller sommarjobb för 

ungdomar med uppehållstillstånd.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 16 maj 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.       
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Kommunfullmäktige 

 

 

 

 



I6J Mörbylånga W kommun 

Mörbylånga kommun 
Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag Ink. 2018 -05- 1 6 

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@ morbylanga.se 

Dina kontaktuppgifter: 
Namn: 

Wahidullah Tanha 
Gatuadress: 

Torget 2k 

- -

Dn r .. , ........ . 

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun har rätt att 
lämna in förslag. Föreningar, organisationer eller andra 
sammanslutningar omfattas inte av möjligheten. Det är den 
enskildes delaktighet som ska öka. 

Telefon: 
0763087048 
Mobil: 

E-postadress: 

wahidullah.tanha.student@ksgyf.se 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

Vi vill att Mörbylånga ska använda samma regler som Kalmar kommun har när det gäller 
sommarjobb för oss som har uppehållstillstånd. 

Motivering (Här lämnar du en mer utförlig beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras) : 

Varför är reglerna olika i Kalmar och Mörbylånga vad gäller de bidrag vi får till exempel 
till hyra och matpengar? Om vi sommarjobbar måste vi betala allt själva, och vi får inga 
pengar över. Om jag tjänar pengar som jag kunde ha till ett körkort så måste jag 
använda dem till mat och hyra flera månader framåt, och får inte möjlighet att ta 
körkortet. Det finns inget utrymme för att köpa kläder eller att kunna resa. 

Varför är det såhär bara i Mörbylånga och inte i andra kommuner? 

Wahidullah Tanha, Akber Jafari, Sardar Karimi, Naser Amiri och Rohullah Sarwari 

D Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 

Ort och datum: 

Kalmar 20180518 
Namnteckning: . 
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Blanketten skickas eller taxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71 
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