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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2021-12-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 310 

 

Diarienr: KS-2021/00150 

Motion 2/2021: Resurscentrum för genus och 

jämställdhet; Ulrika Edman, Åsa Bäckström och 

Susanne Yttergren (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 2/2021: Resurscentrum för genus och jämställdhet 

enligt för- och grundskolenämndens, gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Reservation 
Åsa Bäckström, för Västerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i februari 2021 yrkar Ulrika Edman 

(V), Åsa Bäckström (V) och Susanne Yttergren (V): 

 

att kommunfullmäktige uppdrar till för- och grundskolenämnden och 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att besluta om att inrätta ett 

”Resurscentrum för genus och jämställdhet”, med uppgift att stödja och 

utveckla arbetet för genus och jämställdhet samt att motverka alla former 

av diskriminering. 

 

För- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Stadsledningskontoret har inget ytterligare att tillföra. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2021-12-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beslutsunderlag 

Motionen 

För- och grundskolenämnden 2021-04-29, § 43 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-04-28, § 56 

Jämställdhetsutskottet protokoll 2021-06-17, § 23. 

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 tjänsteskrivelsens förslag mot 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 

Ellen Ström (V) – Bifall till motionen. 
Lars Forsgren (SD) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
(avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (avslå motionen) mot 

bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Ellen Ström (V) och Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag om bifall till motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2021-12-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Följande yttrar sig: Åsa Bäckström, Moa Brydsten, Peter Vigren, Veronica 
Kerr, Robert Axebro, Petter Nilsson, Charlotta Westerlund, Madelene 
Nord, Gudrun Nordborg och Carinne Sjöberg. 
 
Yrkanden 
Moa Brydsten (S), Peter Vigren (S), Veronica Kerr (KD), Robert Axebro 
(C), Petter Nilsson (SD), Charlotta Westerlund (S), Madelene Nord (M) 
och Carinne Sjöberg (L) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå 
motionen). 
 
Åsa Bäckström (V) och Gudrun Nordborg (V) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.  
 
Reservation 
Åsa Bäckström, för Västerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

För- och grundskolenämnden  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   
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