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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 191 

 

Diarienr: KS-2021/01122 

Motion 34/2021: Arbetsplatsdemokrati - det nya 

demokratiprojektet i Umeå kommun; Jan-Olov 

Carlsson (V), Bore Sköld (V), Lennart Arvidsson (V) 

och Ellen Ström (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 34/2021: Arbetsplatsdemokrati - det nya 

demokratiprojektet i Umeå kommun enligt yttranden från 

personalnämnden och jämställdhetsutskottet. 

 

Reservation 

Bore Sköld, för Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande 

om bifall till motionen. 

 

Protokollsanteckning 

Agneta Björk (AP) – Röstade av misstag ja, avsåg att rösta nej. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 20 december 

2021 yrkar Jan-Olov Carlsson (V), Bore Sköld (V), Lennart Arvidsson (V) 

och Ellen Ström (V): 

 

att personalnämnden får ett uppdrag att inleda en process tillsammans 

med de fackliga organisationerna som kan leda till beslut och avtal om att 

överföra ett reellt inflytande frågor som arbetstid, bemannings- och 

anställningsfrågor och arbetets organisering till de anställda inom Umeå 

kommun 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

att kommunfullmäktige uttalar en ambition att försök inom ett eller flera 

områden kan påbörjas inom en tolvmånadersperiod från att motionen 

antagits 

 

att arbetet med konkreta uttryck för arbetsplatsdemokrati bedrivs som 

försöksverksamhet till dess utvärdering genomförts och slutsatser kunnat 

dras av effekterna för såväl verksamheten som de anställda. 

 

Personalnämnden har 2022-04-12 och jämställdhetsutskottet har 2022-

06-23 yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Personalnämndens protokoll 2022-04-12, § 20. 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2022-06-23, § 23. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ellen Ström (V) – Bifall till motionen 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 

motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

Ellen Ström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 

om bifall till motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Jan-Olov Carlsson (V) – bifall till motionen 

Tomas Wennström (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

att avslå motionen. 

Propositionsordning som godkänns 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 

Reservation 

Ellen Ström (V) och Jan-Olov Carlsson (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 

Följande yttrar sig: Jan-Olov Carlsson, Igor Hell, Tomas Wennström, 

Robert Axebro, Lennart Arvidsson, Carin Nilsson, Jan Hägglund, Veronica 

Kerr, Maria Lindvall, Rebecca Sellstedt, Ellen Ström och Mattias Larsson. 

 

Yrkanden 

Jan-Olov Carlsson (V), Lennart Arvidsson (V), Jan Hägglund (AP), Rebecca 

Sellstedt (V) och Ellen Ström (V) – Bifall till motionen. 

 

Igor Hell (M), Tomas Wennström (S), Robert Axebro (C), Carin Nilsson 

(S), Veronica Kerr (KD) och Maria Lindvall (L) – Bifall till 

kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till motionen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till motionen. 

 

Omröstningsresultat 

Med 55 ja-röster mot 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 

kommunstyrelsens förslag (avslå motionen).  Voteringslista. 

 

Reservation 

Bore Sköld, för Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande 

om bifall till motionen. Avslaget från övriga partier kan bara tolkas som 

att arbetsplatsdemokrati är någonting som de inte tror på. Frågan är var 

skon klämmer? Motionen misstänkliggör inte vare sig partsrelationerna 
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inom kommunen, vikten av APT och annat.  Vi har kallat det för 

arbetsplatsdemokrati – medvetet med tanke på att vi anser att vi kan 

tänka längre och större än samverkansavtal och arbetsplatsträffar.  

 

Utgångspunkt är tillit till medarbetare, på samma sätt som den politiska 

demokratin förutsätter en tillit till medborgarna. Om vi inte tror att 

människor är förmögna att göra avväganden och viktiga val så kan vi inte 

heller tro på demokratin. 

 

Protokollsanteckning 

Agneta Björk (AP) – Röstade av misstag ja, avsåg att rösta nej. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
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