
Sida 1 av 3 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 192 

 

Diarienr: KS-2021/01185 

Motion 35/2021: Inför ett individuellt anhörigstöd; 

Veronica Kerr (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 35/2021: Inför ett individuellt anhörigstöd enligt 

jämställdhetsutskottets yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i januari 2022 yrkar Veronica Kerr 

(KD): 

 

att införa ett individuellt anhörigstöd på max 3000 kronor per år. 

 

Individ- och familjenämnden och äldrenämnden har 2022-04-27 

respektive 2022-04-28 yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar att anse motionen besvarad. 

 

Jämställdhetsutskottet har 2022-06-23 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Stadsledningskontoret ställer sig bakom jämställdhetsutskottets yttrande 

och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Individ- och familjenämndens protokoll 2022-04-27, § 78  

Äldrenämndens protokoll 2022-04-28, § 48 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2022-06-23, § 24 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Maja Westling (C) och Anders Ågren (M) – Bifall till motionen 
Hans Lindberg (S) och Peder Westerberg (L) – 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. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Veronica Kerr (KD), Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C) och Lars 

Forsgren (SD) – bifall till motionen 

Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att 

avslå motionen 

Anders Norqvist (L) – att anse motionen besvarad 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen mot att anse motionen besvarad. Kommunstyrelsen 

bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 

 

Reservation 

Veronica Kerr (KD) och Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 

Följande yttrar sig: Veronica Kerr, Maria Nilsson, Carin Nilsson, Åsa 

Bäckström, Igor Hell, Hanna Lundin Jernberg, Andreas Lundgren, Maja 

Westling, Jan Hägglund, Rebecca Sellstedt och Nils Seye Larsen. 

 

Yrkanden 

Veronica Kerr (KD), Maria Nilsson (SD), Igor Hell (M) och Maja Westling 

(C) – Bifall till motionen. 
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Carin Nilsson (S), Åsa Bäckström (V) och Andreas Lundgren (S) – Bifall till 

kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 

 

Hanna Lundin Jernberg (L), Jan Hägglund (AP) och Nils Seye Larsen (MP) 

– Bifall till att anse motionen besvarad. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till motionen mot 

att anse motionen besvarad. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 

 

Huvudförslag: Kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) 

 

Motförslag: Bifall till motionen mot att anse motionen besvarad. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifall till 

motionen ska vara motförslag till huvudförslaget.  

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till motionen. 

 

Omröstningsresultat 

Med 38 ja-röster mot 23 nej-röster, 4 som avstår från att rösta beslutar 

kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 

Voteringslista. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Individ- och familjenämnden 

Äldrenämnden 

Jämställdhetsutskottet 
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