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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 172 

 

Diarienr: KS-2021/00632 

Motion 22/2021: Inför ett etiskt råd samt 

utbildning för omsorgspersonal om våld i nära 

relation; Veronica Kerr (KD) och Birgitta Nordvall 

(KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla den första att-satsen och att avslå den andra att-satsen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i juni 2021 yrkar Veronica Kerr 

(KD) och Birgitta Nordvall (KD): 

 

att kommunfullmäktige ger äldrenämnden och individ- och 

familjenämnden i uppdrag att utbilda hemtjänstpersonal och övrig vård- 

och omsorgspersonal om våld i nära relation samt ge personalen verktyg 

för att kunna tolka signaler på våld samt hur de bör agera därefter. 

 

att inrätta ett etiskt råd dit medarbetare i Umeå kommun kan vända sig 

för vägledning vid etiskt komplicerade frågor som rör deras yrkesutövning 

och profession. 

 

Äldrenämnden har yttrat sig och föreslår kommunfullmäktige besluta att 

bifalla den första att-satsen och att avslå den andra att-satsen. 

 

Individ- och familjenämnden och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och 

föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse motionens första att-sats 

besvarad samt att motionens andra att-sats avslås. Stadsledningskontoret 

ställer sig bakom individ- och familjenämndens och 

jämställdhetsutskottets förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 

Motionen 

Äldrenämndens protokoll 2021-10-21, § 86. 

Individ- och familjenämndens protokoll 2021-11-17, § 282 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-12-09, § 52. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsen) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse den första att-satsen besvarad enligt individ- och 

familjenämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

att avslå den andra att-satsen enligt individ- och familjenämndens, 

äldrenämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Bifall till den första att-satsen och avslag till den 
andra att-satsen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att anse den första 
att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Ågrens förslag. Ordföranden finner att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att anse 

den första att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Veronica Kerr (KD) – Bifall till motionen 

Lars Forsgren (SD), Bore Sköld (V) och Anders Ågren (M) – Bifall till den 
första att-satsen och avslag till den andra att-satsen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att 
anse den första att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
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Ordföranden ställer näringslivs- och arbetsutskottets förslag att anse 

första att-satsen besvarad mot bifall. Kommunstyrelsen bifaller 

näringslivs- och arbetsutskottet förslag. Därefter ställer ordföranden 

avslag mot bifall till andra att-satsen. Kommunstyrelsen avslår andra att-

satsen. Därmed har kommunstyrelsen beslutat att bifall näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Veronica Kerr, Maria Nilsson, Åsa Bäckström, 
Marianne Normark, Igor Hell, Patrik Brännberg, Charlotta Westerlund, 
Tomas Wennström och Solveig Granberg. 
 
Yrkanden 
Charlotta Westerlund (S) och Tomas Wennström (S) – Bifall till 

kommunstyrelsens förslag att anse den första att-satsen besvarad och att 

avslå den andra att-satsen. 

 

Veronica Kerr (KD) och Maria Nilsson (SD) – Bifall till motionen. 
 
Åsa Bäckström (V), Marianne Normark (L), Igor Hell (M), Patrik 
Brännberg (AP) och Solveig Granberg (C) – Bifall till den första att-satsen 
och avslag till den andra att-satsen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (att anse den första att-satsen 
besvarad och att avslå den andra att-satsen) mot Veronica Kerrs (KD) m.fl. 
förslag (bifall till motionen) mot Åsa Bäckströms (V) m.fl. förslag (att 
bifalla den första att-satsen och att avslå den andra att-satsen). 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. Votering begärs. 
 
Huvudförslag: Kommunstyrelsens förslag. 
 
Motförslag: 
Veronica Kerrs (KD) m.fl. förslag (bifall till motionen) mot Åsa Bäckströms 
(V) m.fl. förslag (att bifalla den första att-satsen och att avslå den andra 
att-satsen). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att Åsa 
Bäckströms (V) m.fl. förslag ska vara motförslag till huvudförslaget. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Åsa Bäckströms (V) m.fl. förslag.  
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Omröstningsresultat 
Med 22 ja-röster mot 36 nej-röster, 3 som avstår från att rösta och 4 
frånvarande beslutar kommunfullmäktige att bifalla Åsa Bäckströms (V) 
m.fl. förslag om att bifalla den första att-satsen och att avslå den andra 
att-satsen.    Voteringslista. 
 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Äldrenämnden 

Individ- och familjenämnden   
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