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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2022-01-31 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 26 

 

Diarienr: KS-2021/00325 

Motion 6/2021: Pensionssamtal för nyanställda; 

Maja Westling (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 6/2021: Pensionssamtal för nyanställda besvarad enligt 

personalnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i mars 2021 yrkar Maja Westling: 

 

att alla nyanställda alltid ska erbjudas enskilda pensionssamtal, 

 

att erbjudandet även ges till de som redan idag är anställda i Umeå 

kommun. 

 

Personalnämnden har 2021-05-18, § 20 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad utifrån förvaltningens 

yttrande. 

 

Jämställdhetsutskottet har 2021-09-02, § 30 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 

Stadsledningskontoret tar fasta på personalnämndens yttrande om att 

behovet av pensionsinformation är väl tillgodosett med det stöd som 

finns från KPA Pension och den information som ges i samband med 

nyanställning och på intranätet. Ett erbjudande därutöver om enskilda 

pensionssamtal skulle kräva en ny upphandling och därmed finansiering. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse 

motionen besvarad.  



Sida 2 av 3 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2022-01-31 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Personalnämndens protokoll 2021-05-18, § 20. 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-09-02, § 30. 

Beredningsansvariga 

Birgitta Forsberg 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V), Mattias Larsson (C) och Peder Westerberg (L) – Bifall till 
motionen. 
Tomas Wennström (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (anse 
motionen besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens 

förslag att anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Mattias Larsson (C) och Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
Tomas Wennström (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
(att anse motionen besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (besvarad) mot bifall till 

motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller näringslivs- 

och arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Maja Westling, Tomas Wennström, Anders Sellström, 
Charlotta Westerlund, Igor Hell, Bore Sköld, Maria Nilsson och Anders 
Norqvist. 
 
Yrkanden 
Tomas Wennström (S), Anders Sellström (KD), Charlotta Westerlund (S), 
Igor Hell (M), Maria Nilsson (SD) och Anders Norqvist (L) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad). 
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Maja Westling (C) och Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad) mot bifall 
till motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

SLK Personal   
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