
Till Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-19: 

Interpellation till kommunalrådet Ulf Olsson (S): 
Bakgrundskontroller återigen 
 
Den 19 juni 2019 ställde jag i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) ett 
antal frågor som handlade om de bakgrundskontroller CKS genomför i samverkan med 
bemanningsenheten. Interpellationen besvarades den 17 oktober. Flera frågor som jag uppfattade som 
viktiga besvarades emellertid inte och kommunstyrelsens ordförande hänvisade istället till att han 
behövde återkomma till dessa. Sedan dess har jag inte fått några förtydliganden. 

Jag anser fortfarande att både omfattningen av bakgrundskontrollerna och det arbetssätt som CKS har 
för att genomföra dessa är problematiskt. Denna fråga förtjänar en djupare granskning. Jag har därför 
valt att ställa de frågor som kommunstyrelsens ordförande bad att få återkomma till i en ny 
interpellation. 

Varifrån kommer det politiska mandatet för bakgrundskontrollerna? Var har beslut fattats om att 
dessa ska genomföras? 

Denna fråga besvarade kommunstyrelsens ordförande på följande sätt: ”Jag utgår från att det finns 
erforderliga beslut, men det skulle jag behöva återkomma till.” 

Av svaret på den förra interpellationen framgår att CKS använder en tjänst från ett företag som heter 
Verifiera, som är det nya namnet på det som tidigare hette Lexbase företag. Lexbase driver en mycket 
ifrågasatt verksamhet. Med anledning av detta frågade jag i debatten kommunstyrelsens ordförande; 

Är det rimligt att kommunen medfinansierar den här typen av verksamhet? 

Följande svar gavs: ”Jag kan inte svara på det på rak arm, men jag utgår från att det är en upphandlad 
verksamhet. 

Vidare frågade jag; 

Vad händer om CKS lämnar en rekommendation om att inte anställa en person på felaktiga grunder? 

Ulf Olsson svarade: ”Jag får bli svaret skyldig när det gäller om det är så att CKS avråder från 
anställning, för jag vet inte exakt hur de formella rutinerna ser ut.” 

Med anledning av de svar jag fick väljer jag alltså att ställa de kursiverade frågorna igen till 
kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson (S). 

 

 

Stefan Lindborg (V) 

 

 


