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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2022-09-26 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 173 

 

Diarienr: KS-2021/00734 

Motion 24/2021: Skydda våra medarbetare från 

effekten av covid-19; Nasteho Osman Lander (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 24/2021: Skydda våra medarbetare från effekten av 

covid-19 enligt personalnämndens och Jämställdhetsutskottets 

yttranden. 

 

Reservation 
Bore Sköld, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag om bifall till motionens sista att-sats. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i augusti 2021 yrkar Nasteho 

Osman Lander (V): 

att utreda hur många gravida som förbjudits att arbeta. 

 

att utreda hur många fler som det prognostiseras påverka. 

 

att utreda hur mycket det kostar att retroaktivt ersätta våra gravida 

medarbetare med inkomstskillnaden mellan SGI och lönen. 

 

att utreda hur mycket det kommer att kosta framgent att ersätta våra 

gravida med inkomstskillnaden mellan SGI och lönen. 

 

att utreda med syftet att kompensera de som drabbats av inkomstbortfall 

för att de förbjudits att arbeta. 

 

Personalnämnden och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår 

att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2022-09-26 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Personalnämndens protokoll 2021-11-16 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-12-09 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

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 tjänsteskrivelsen (avslå motionen) mot Skölds förslag (bifall till 

motionen). Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionen. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 

bifall till motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
(avslå motionen). 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 
bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla näringslivs- och 
arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 
 
Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 

bifall till motionen. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2022-09-26 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Bore Sköld, Igor Hell, Tomas Wennström, Anders 
Norqvist, Åsa Bäckström, Lennart Arvidsson och Anna-Karin Sjölander. 
 
Yrkanden 
Igor Hell (M), Tomas Wennström (S), Anders Norqvist (L) och Anna-Karin 
Sjölander (C) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Bore Sköld (V), Åsa Bäckström (V) och Lennart Arvidsson (V) – Bifall till 
motionens sista att-sats. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot Bore Skölds (V) 
m.fl. förslag om bifall till motionens sista att-sats. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Bore Sköld, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag om bifall till motionens sista att-sats. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

HR-avdelningen 
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