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Motion 9/2019 Kompensation för karensavdrag;
Ulrika Edman och Lennart Arvidsson (V)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 9/2019: Kompensation för karensavdrag enligt
personalnämndens yttrande.
Reservation
Lennart Arvidsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag om att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2019-04-29 yrkar Ulrika Edman
(V) och Lennart Arvidsson (V):
att personalnämnden inleder samtal med berörda fackförbund om att
hitta ett sätt att kompensera kommunanställd personal som arbetar barn, elev- eller brukarnära inom verksamheterna förskola, skola,
funktionshinder och äldreomsorg för det inkomstbortfall som ett
karensavdrag innebär.
att personalnämnden får uppdraget att i samråd med för- och
grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individoch familjenämnden och äldrenämnden, formulera att förslag till hur en
kompensatorisk lösning för karensavdraget skulle kunna se ut för Umeå
kommuns anställda inom förskolan, skolan, funktionshinder- och
äldreomsorgen.
Personalnämnden har 2019-12-17 yttrat sig över motionen och föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen (se personalnämndens protokoll i
bilaga).
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Beslutsunderlag
Motionen
Personalnämndens protokoll 2019-12-17, § 59.

Beredningsansvariga
Stefan Larsson, förhandlingschef
Birgitta Forsberg, personaldirektör

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Bore Sköld (V) – Bifall till motionen.
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen).
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen mot bifall till
motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet
bifaller tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionen.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om
att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Ulrika Edman (V) – bifall till motionen.
Hans Lindberg (S) – avslag till motionen
Propositionsordning som godkänns
Ordförande ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
om att bifalla motionen.

Kommunfullmäktiges beslutsordning
Följande yttrar sig: Lennart Arvidsson, Igor Jonsson, Rebecca Sellstedt,
Anna-Karin Sjölander, Tomas Wennström, Karl Larsson, Lars-Arne Ivert,
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Gudrun Nordborg, Elin Söderberg, Mariam Salem, Jan-Olov Carlsson, Hans
Lindberg och Lasse Jacobson.
Yrkanden
Lennart Arvidsson (V), Rebecca Sellstedt (V) och Gudrun Nordborg (V) –
Bifall till motionen.
Igor Jonsson (M), Anna-Karin Sjölander (C), Tomas Wennström (S), Karl
Larsson (S), Anders Sellström (KD), Lars-Arne Ivert (SD), Elin Söderberg
(MP), Mariam Salem (MP) och Hans Lindberg (S) – Bifall till
kommunstyrelsens förslag (avslå motionen).
Propositionsordning
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.
Voteringsproposition
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningsresultat
Med 54 ja-röster och 11 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag (att avslå motionen).
Voteringslista.
Reservation
Lennart Arvidsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag om att bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionärerna
Personalnämnden
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