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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2021-04-26 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 93 

 

Diarienr: KS-2019/00771 

Motion 23/2019: Tyst minut för klimatet; Gudrun 

Nordborg och Wilmer Prentius (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 23/2019: Tyst minut för klimatet enligt 

stadsledningskontorets anförande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2019 

yrkar Gudrun Nordborg och Wilmer Prentius (V): 

 

att fullmäktiges ordförande vid varje fullmäktigemöte just efter uppropet 
utlyser en tyst minut för klimatet. 
 
Stadsledningskontorets anförande 
I Sverige pågår en omställning för att nå det långsiktiga klimatmålet att 

senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, 

för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av 

växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 

2045 än utsläppen år 1990. De kvarvarande utsläppen ned till noll kan 

uppnås genom så kallade kompletterande åtgärder. Det framgår inte av 

motionen under hur många fullmäktigesammanträden en tyst minut ska 

hållas men åtminstone fram till 2045 kan förmodas. Det innebär så pass 

många fullmäktigesammanträden och under så pass många år att det 

riskerar att bli slentrian. 

 

Dessutom förknippas en tyst minut främst med att hedra en eller flera 

avlidna personer, vilket kan medföra att motionens intention går Umeås 

invånare förbi. 
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Beslutsunderlag 

Motion 23/2019: Tyst minut för klimatet; Gudrun Nordborg och Wilmer 

Prentius (V) 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström, kommunledningsstaben 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå 
motionen). 
 
Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens 

förslag att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

bifall till 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 avslag 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 

bifall till motionen. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Gudrun Nordborg, Janet Ågren, Åsa Bäckström, Davis 

Kaza, Anders Ågren, Nils Seye Larsen, Andreas Lundgren, Robert Axebro, 

Andreas Sjögren och Anders Norqvist.  

 

Yrkanden 

Janet Ågren (V), Davis Kaza (AP), Anders Ågren (M), Nils Seye Larsen 

(MP), Andreas Lundgren (S), Robert Axebro (C), Andreas Sjögren (S) och 

Anders Norqvist (L) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (att avslå 

motionen). 

 

Gudrun Nordborg (V) – Bifall till motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till kommunstyrelsens förslag (att avslå motionen) mot bifall till 

motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutet ska skickas till 

Motionärerna 
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