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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2022-02-28 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 51 

 

Diarienr: KS-2021/00380 

Motion 9/2021: Inför en personalpolitisk fond; 

Lennart Arvidsson, Rebecca Sellstedt (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att avslå motion 9/2021 Inför en personalpolitisk fond. 

 

Reservation 
Lennart Arvidsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 26 april 2021 

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

 

att Umeå kommunfullmäktige ger personalnämnden i uppdrag att 
utforma ett regelverk för en personalpolitisk fond från vilken 
personalgrupper kan ansöka medel för att bekosta tidsbegränsade 
projekt för att exempelvis förbättra arbetsmiljön eller prova alternativa 
schemamodeller. 
 
att kommunstyrelsen finansierar fonden 
 

Förvaltningens yttrande 

Kommunfullmäktige har i de reviderade reglementena för nuvarande 

mandatperiod angett att nämnderna har ansvar för arbetsmiljö och 

kompetensförsörjning samt de operativa personalfrågorna.  

 

Personalnämnden har ett samordningsansvar för att följa upp 

kompetensförsörjning och det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2022-02-28 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

För 2021 är budgeten fastlagd för alla nämnder varav kommunstyrelsen 

har verksamhetsutvecklingsanslag för digitalisering, social hållbarhet och 

bostadsförsörjning. 

 

Frågan om behov av och ändamål för en personalpolitisk fond måste 
därför hanteras i budgetprocessen 2023. 
 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
Anders Ågren (M) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) 
och en redaktionell ändring av …budgetprocessen 2022 till 2023 i beslutet 
och ärendebeskrivningen. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 

motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

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

att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen 

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

avslå motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

 

Reservation 

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

att bifalla motionen: Vänsterpartiet föreslår dels att personalnämnden 

ska utforma ett ramverk för en personalpolitisk fond, dels att KS ska 
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Kommunfullmäktige 2022-02-28 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

finansiera fonden. Vi specificerar inte var pengarna ska tas ifrån då detta 

får bli en budgetfråga för år 2023. Därför menar vi att det är underligt och 

oseriöst att föreslå avslag på motionen med hänvisning till att frågan 

måste lyftas i budgetprocessen. Umeå kommuns anställda behöver bättre 

arbetsvillkor, och mer frihet att själv kunna bestämma vad deras egen 

arbetsgrupp har för behov. Vårt förslag skulle möjliggöra att 

arbetsplatserna själv har möjlighet att ta initiativ för att förbättra deras 

vardag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2022-01-31 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2022-02-28 
Följande yttrar sig: Lennart Arvidsson, Mariam Salem, Igor Hell, Rebecca 
Sellstedt, Tomas Wennström, Davis Kaza, Veronica Kerr, Moa Brydsten, 
Petter Nilsson och Åsa Bäckström. 
 
Yrkanden 
Mariam Salem (MP), Igor Hell (M), Davis Kaza (AP), Veronica Kerr (KD), 
Moa Brydsten (S), Petter Nilsson (SD) och Tomas Wennström (S) – Bifall 
till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Lennart Arvidsson (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 
Lennart Arvidsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

HR 
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