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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 303 

Diarienr: KS-2019/00483 

Motion 13/2019: Digitalisera sekretesshandlingar; 

Veronica Kerr (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motion 13/2019: Digitalisera sekretesshandlingar; Veronica 

Kerr (KD) i enlighet med individ- och familjenämndens och 

äldrenämndens yttranden. 

 

Reservation 

Ulrika Edman, för Vänsterpartiet och Jan Hägglund, för Arbetarpartiet 

reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i juni 2019 yrkar Veronica Kerr 

(KD):  

 

att Umeå kommun utreder införandet av digitala utskick även för 

sekretesshandlingar  

 

att Umeå kommun ersätter utskick av rekommenderad post med digitala 

utskick där det är ekonomiskt lönsamt. 

 

Individ- och familjenämnden och äldrenämnden har fått motionen för 

yttrande och båda nämnderna föreslår att kommunfullmäktige bifaller 

motionen (se respektive protokoll i bilaga). 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Individ- och familjenämndens protokoll 

Individ- och familjenämndens yttrande 

Äldrenämndens protokoll 

Äldrenämndens yttrande 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att 

bifalla motionen). 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Ulrika Edman (V) – avslag andra att-satsen 

Hans Lindberg (S) – bifall till motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till motionen mot avslag till andra att-satsen och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att bifalla motionen. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) till förmån för eget yrkande. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Veronica Kerr, Carin Nilsson, Andreas Lundgren, Anna-
Karin Sjölander, Björn Kjellsson, Gudrun Nordborg, Patrik Brännberg, Igor 
Jonsson och Maria Nilsson. 
 
Yrkanden 
Veronica Kerr (KD), Carin Nilsson (S), Andreas Lundgren (S), Anna-Karin 
Sjölander (C), Björn Kjellsson (L), Igor Jonsson (M) och Maria Nilsson 
(SD) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (bifall till motionen). 
 
Gudrun Nordborg (V) – Bifall till den första att-satsen och avslag till den 
andra att-satsen. 
 
Patrik Brännberg (AP) – Anse att-sats ett besvarad och avslå att-sats två. 
 
Propositionsordning 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot Nordborgs (V) förslag mot 

Brännbergs (AP) förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag (bifall till motionen). 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) och Jan Hägglund (AP) 
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Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Individ- och familjenämnden 

Äldrenämnden 
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