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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 25 

 

Diarienr: KS-2020/00532 

Motion 21/2020: Äldreomsorgen behöver fler 

medarbetare; Veronica Kerr (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 21/2020: Äldreomsorgen behöver fler medarbetare 

enligt äldrenämndens kompletterande yttrande.  

 

Reservation 

Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i augusti 2020 yrkar Veronica Kerr 

(KD): 

 

att kommunfullmäktige beslutar att genomföra en pilotverksamhet i 

samarbete med Ung Omsorg förslagsvis på tre äldreboenden. 

 

att pilotverksamheten utvärderas efter ett år och därefter om resultaten 

är goda ska det vidareutvecklas och genomföras på fler boenden. 

 

Bakgrund 

Äldrenämnden har 2020-10-22 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen, se bilagt protokoll. 

 

Jämställdhetsutskottet har 2021-02-04 yttrat sig och föreslår också att 

kommunfullmäktige avslår motionen, se bilagt protokoll. 

 

Kommunfullmäktige har 2021-08-30, § 172 återremitterat ärendet till 

äldrenämnden med anledning av att förslag till beslut baseras på ett 
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yttrande som hänvisar till skäl som inte längre gäller. Dvs året 2021 och 

pandemi samt att sedan yttrandet skrevs har äldrenämnden mottagit 

stora summor i statsbidrag (minoritetsåterremiss), se bilagt protokoll.  

 

Äldrenämnden har 2021-11-18, § 96 kompletterat sitt yttrande och 

föreslår återigen att kommunfullmäktige avslår motionen, se bilagt 

protokoll. 

Beslutsunderlag 

Motion 21/2020 

Äldrenämndens protokoll 2021-11-18 

Äldrenämndens yttrande 2021-09-09 (komplettering) 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30 (återremiss) 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-02-04 

Äldrenämndens protokoll 2020-10-22 

Äldrenämndens yttrande 2020-09-23 (ursprungligt) 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunledningsstaben 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M), Peder Westerberg och Maja Westling (C) – Bifall till 
motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslag). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 

motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Veronica Kerr (KD), Anders Ågren (M), Peder Westerberg (L) och Mattias 

Larsson (C) – bifall till motionen 
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Carin Nilsson (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att 

avslå motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Veronica Kerr, Carin Nilsson, Marianne Normark, Igor 
Hell, Eric Bergner, Åsa Bäckström, Charlotta Westerlund, Maria Nilsson, 
Davis Kaza, Elmer Eriksson, Peter Vigren, Karl Larsson, Nils Seye Larsen,  
Solveig Granberg och Daniell Andersson. 
 
Yrkanden 
Carin Nilsson (S), Åsa Bäckström (V), Charlotta Westerlund (S), Maria 
Nilsson (SD), Peter Vigren (S) och Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Veronica Kerr (KD), Marianne Normark (L), Igor Hell (M), Eric Bergner 
(C), Davis Kaza (AP), Elmer Eriksson (M) och Solveig Granberg (C) – Bifall 
till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 38 ja-röster mot 26 nej-röster och 1 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Voteringslista. 
 
 

Reservation 
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Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Äldrenämnden   
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