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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2021-12-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 312 

 

Diarienr: KS-2021/00283 

Motion 5/2021: Inför avgiftsfria arbetsskor i den 

kommunala hemtjänsten; Åsa Bäckström (V), 

Lennart Arvidsson (V) och Rebecca Sellstedt (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 5/2021: Inför avgiftsfria arbetsskor i den kommunala 

hemtjänsten enligt individ- och familjenämndens, äldrenämndens och 

jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Reservation 
Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i mars 2021 yrkar Åsa Bäckström 

(V), Lennart Arvidsson (V) och Rebecca Sellstedt (V): 

 

att Umeå kommunfullmäktige uppdrar äldrenämnden och individ- och 

familjenämnden att, tillsammans med berörda fackförbund, formulera en 

plan för ett införande av avgiftsfria arbetsskor i den kommunala 

hemtjänsten, samt 

 

att Umeå kommunfullmäktige tillskjuter medel för att finansiera ett 

införande av avgiftsfria arbetsskor i den kommunala hemtjänsten från 

kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 

 

Individ- och familjenämnden, äldrenämnden och jämställdhetsutskottet 

har yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2021-12-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Motionen 

Individ- och familjenämndens protokoll 

Äldrenämndens protokoll 

Jämställdhetsutskottets protokoll 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen 
Tomas Wennström (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 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
Tomas Wennström (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
(avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

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

bifall till motionen. Ordföranden konstaterar 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, Tomas Wennström, Igor Hell, Rebecca 
Sellstedt, Veronica Kerr, Anders Norqvist, Solveig Granberg, Elmer 
Eriksson, Ellen Ström, Maria Nilsson, Lasse Jacobson och Andreas 
Lundgren. 
 
Yrkanden 
Tomas Wennström (S), Igor Hell (M), Veronica Kerr (KD), Anders 
Norqvist (L), Solveig Granberg (C), Elmer Eriksson (M), Maria Nilsson 
(SD) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Åsa Bäckström (V) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Individ- och familjenämnden 

Äldrenämnden   
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