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Kommunfullmäktige 2022-03-28 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 76 

 

Diarienr: KS-2021/01191 

Motion 36/2021: Ingen ovaccinerad personal i 

kommunens patientnära vård och 

omsorgsverksamheter; Sven-Olov Edvinsson (C) 

och Mattias Larsson (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 36/2021: Ingen ovaccinerad personal i kommunens 

patientnära vård och omsorgsverksamheter besvarad enligt 

stadsledningskontorets anförande.  

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-01-31 

föreslår Sven-Olov Edvinsson (C) och Mattias Larsson (C):  

 

 att krav på vaccinering mot Covid-19 ska ställas vid alla 
nyanställningar inom Umeå kommun där man kommer att arbeta 
patientnära med de som kan bedömas tillhöra en riskgrupp så länge 
Coronapandemin pågår. 

 

 att medarbetare som idag utför vårdnära arbete utan att vara 
vaccinerade erbjuds andra arbetsuppgifter under tiden som 
Coronapandemin pågår.  

 

Stadsledningskontorets anförande 

Umeå kommuns uppdrag är att säkra en trygg omsorg för brukare och en 

god arbetsmiljö för medarbetare och ska därför så långt det är möjligt 

välkomna och eftersträva att medarbetare är vaccinerade. Utgångspunkt 

för förvaltningens bedömning av motionen är den vägledning som SKR 

givit och som tydliggjorts i Arbetsgivarnytt cirkulär 40/ 21 – Frågor 

gällande vaccinering av personal. I cirkuläret redovisas gällande regelverk 
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som hänförs till grundlagsskyddet och arbetsledningsrätten samt de 

verksamhetsbedömningar som ska göras utifrån patientsäkerheten. 

Stadsledningskontorets HR-avdelning har berett ärendet tillsammans med 

berörda förvaltningar och har gjort en del omvärldsbevakningar i andra 

kommuner (se bilaga stadsledningskontorets yttrande 2022-01-26).  

 

Därefter har ärendet behandlats politiskt av individ- och familjenämnden 

2022-02-23 och äldrenämnden 2022-02-24.  

 

Individ- och familjenämnden föreslår att motionen anses besvarad. 

 

Äldrenämnden föreslår att kommunfullmäktige anser motionens första 

att-sats besvarad och att fullmäktige bifaller motionens andra att-sats. 

 

Sammanvägt utifrån nämndernas yttranden föreslår 

stadsledningskontoret att kommunfullmäktige anser att motionen anses 

besvarad. 

Beslutsunderlag 

1. Motion 36/2021: Ingen ovaccinerad personal i kommunens 
patientnära vård och omsorgsverksamheter 

2. Stadsledningskontorets yttrande 2022-01-26 
3. Äldrenämndens protokoll 2022-02-24 § 19 inkl. yttrande. 
4. Individ- och familjenämndens protokoll 2022-02-23 § 22. 

Beredningsansvariga 

Birgitta Forsberg HR-direktör 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Mattias Larsson (C), Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – Bifall 
till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att anse motionen 
besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag om att anse motionen besvarad mot 

Mattias Larssons m.fl. förslag om att bifalla motionen. Ordföranden finner 

att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att 

anse motionen besvarad. 
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Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M), Robert Axebro (C), Anders Norqvist (L) och Nils Seye 

Larsen (MP) – bifall till motionen 

Veronica Kerr (KD) - enligt äldrenämndens beslut att anse första att-

satsen besvarad och bifalla andra att-satsen 

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

anse motionen besvarad 

 

Propositionsordnings som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att 

anse första att-satsen besvarad mot bifall till första att-satsen. 

Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag att 

anse första att-satsen besvarad. Därefter ställer ordföranden bifall till 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag att anse andra att-satsen 

besvarad mot bifall till andra att-satsen. Kommunstyrelsen bifaller 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag att anse andra att-satsen 

besvarad.  

 

Kommunstyrelsen bifaller därmed näringslivs- och arbetsutskottets 

förslag att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M), Robert Axebro (C) och Anders Norqvist (L) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

 

Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Kristdemokraterna anser första att-satsen vara besvarad och bifaller att-

sats två. Kristdemokraterna är tydliga med att vi vill att personal som 

arbetar patientnära ska vara vaccinerad och att möjligheten för 

arbetsgivare att omplacera personal som inte är vaccinerade mot Covid 

19 är en självklarhet. Med tanke på att juridiken idag är oklar om det är 

möjligt att ställa vaccinationskrav inför en nyanställning anser vi att vid 

rekrytering av personal ska vaccinerade prioriteras.” 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
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Följande yttrar sig: Mattias Larsson, Carin Nilsson, Elmer Eriksson, 
Marianne Normark, Patrik Brännberg, Veronica Kerr, Lena Riedl, Rebecca 
Sellstedt, Nils Seye Larsen och Fredrik Rönn. 
 
Yrkanden 
Carin Nilsson (S) och Rebecca Sellstedt (V) – Bifall till kommunstyrelsens 
förslag (anse motionen besvarad). 
 
Mattias Larsson (C), Elmer Eriksson (M), Marianne Normark (L), Patrik 
Brännberg (AP), Lena Riedl (M) och Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till 
motionen. 
 
Veronica Kerr (KD) – att anse första att-satsen besvarad och bifalla andra 
att-satsen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad) mot bifall 
till motionen mot Veronica Kerrs förslag (att anse första att-satsen 
besvarad och bifalla andra att-satsen). Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Votering begärs. 
 
Huvudförslag: Bifall till motionen. 
 
Motförslag:  
Kommunstyrelsens förslag mot Veronica Kerrs (KD) förslag. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens förslag ska 
vara motförslag till huvudförslaget.  
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för bifall till motionen. 
Nej-röst för kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 29 ja-röster mot 34 nej-röster och 2 som avstår från att rösta 
beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Voteringslista. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Individ-och familjenämnden 

Äldrenämnden   
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