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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 101 

 

Diarienr: KS-2021/00587 

Motion 19/2021: Sälj kommunens 

semesterlägenheter i Hemavan; Petter Nilsson (SD) 

och Maria Nilsson (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 19/2021: Sälj kommunens semesterlägenheter i 

Hemavan enligt personalnämndens yttrande. 

 

Reservation 
Maria Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om bifall till motionen (se reservationstext under beslutsordning). 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-06-21 föreslår Petter Nilsson 

(SD) och Maria Nilsson (SD): 

 

att fastigheterna Björkfors 1:499, Björkfors 1:500 samt Björkfors 1:503 

skall säljas 

 

att Umeå kommun ur ett jämlikhetsperspektiv verkar för att samtliga 

kommunala bolag avyttrar sina fastigheter i Hemavan, Storumans 

kommun 

 

att om försäljning av fastigheterna avslås ska Umeå kommun verka för ett 

samarbete med Region Västerbotten så att lägenheterna, de veckor eller 

de dagar de står outhyrda, kan hyras ut till Region Västerbotten som 

personalboende åt tillfällig vårdpersonal vid Tärnaby sjukstuga, ex 

läkarkandidater och AT-läkare. 
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Personalnämnden har 2021-09-14, § 36 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige ska avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Personalnämndens protokoll 2021-09-14, § 36. 

 
Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – Bifall till att-sats 1 och 2. 
Andreas Lundgren (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (Avslå 
motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot Anders Ågrens 

m.fl. förslag (bifall till att-sats 1 och 2) . Ordföranden konstaterar att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Lars Forsgren (SD) – bifall till motionen 

Anders Ågren (M) och Björn Kjellsson (L) – bifall till att-sats 1 och att-sats 

2 

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

avslå motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer avslag mot bifall till att-sats 1. Kommunstyrelsen avslår 

den. Därefter ställer ordföranden avslag mot bifall till att-sats 2. 

Kommunstyrelsen avslår den. Slutligen ställer ordföranden avslag mot 

bifall till att-sats 3. Kommunstyrelsen avslår den. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Maria Nilsson, Anders Ågren, Hans Lindberg, Patrik 
Brännberg, Anders Sellström, Anders Norqvist, Tomas Wennström, Åsa 
Bäckström, Anna-Karin Sjölander, Elin Söderberg, Fredrik Rönn 
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Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Patrik Brännberg (AP), Anders Sellström (KD), Tomas 
Wennström (S), Åsa Bäckström (V), Elin Söderberg (MP) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Maria Nilsson (SD) – Bifall till motionen. 
 
Anders Ågren (M), Anders Norqvist (L), Anna-Karin Sjölander (C), Fredrik 
Rönn (C) – Bifall till att-satserna 1 och 2. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen mot Moderaternas m.fl. förslag om bifall till att-satserna 1 och 
2. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Reservation 
Maria Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om bifall till motionen. Lägenheter i Hemavan är ett dåligt komplement 

för arbetsmiljön. Dessa medel skulle kunna göra mer nytta för en bredare 

grupp kommunalanställda eller investeras på ett annat, bättre sätt. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

SLK Personal   
 

 

 

 

 

 


	§ 101
	Motion 19/2021: Sälj kommunens semesterlägenheter i Hemavan; Petter Nilsson (SD) och Maria Nilsson (SD)
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Propositionsordning som godkänns
	Beslutet ska skickas till




