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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2021-02-22 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 32 

Diarienr: KS-2019/00738 

Motion 21/2019: Regnbågsboenden; Björn 

Kjellsson och Marianne Normark (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionens första att-sats och  

att bifalla motionens andra att-sats.  

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 

2019 yrkar Liberalerna: 

 

att Umeå kommun utreder förutsättningarna för att etablera 
regnbågsboenden, i form av hela boenden eller delar av boenden eller 
likvärdiga alternativ, inom äldreomsorgen och individ- och 
familjeomsorgen (LSS). 
 
att Umeå kommun tillser att alla anställda inom omsorgsverksamhet har 
kunskap om och förståelse för HBTQ-personer. 
 

Individ– och familjenämnden föreslår kommunfullmäktige att motionens 

första att-sats avslås och att motionens andra att-sats anses vara 

besvarad. Äldrenämnden och jämställdhetsutskottet föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionens första att-sats och bifaller 

motionens andra att-sats. 

 

Den som är äldre och HBTQ-person, eller funktionsnedsatt och HBTQ-

person har precis som alla andra rätt till en omsorg fri från diskriminering, 

kränkningar, förutfattade meningar och bristande kompetens. För att 

minska risken för brister i bemötande av HBTQ-personer inom äldre- och 

funktionshinderomsorgen är det precis som motionen lyfter fram viktigt 

att se till att personalen inom omsorgen har kunskap om och förståelse 

för HBTQ-personer. I brukarens genomförandeplan ska personens 
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individuella behov respekteras och levnadsberättelsen tas tillvara för att 

skapa en god omsorg och ett gott bemötande. 

 

Kunskap om HBTQ är sedan några år tillbaka en del av den utbildning som 

ges till kommunens nya chefer inom funktionshinderomsorgen liksom i 

utbildningen som ges till kommunens nya chefer inom äldreomsorgen. 

Även i introduktionsutbildningen för nya medarbetare inom 

funktionshinderomsorgen ingår HBTQ-kompetens. I dagsläget ingår det 

inte i äldreomsorgens basutbildning för nya medarbetare. 

Beslutsunderlag 

Motion 21/2019: Regnbågsboenden  
Äldrenämndens yttrande motion 21/2019  
Protokollsutdrag äldrenämnden 2019 §94  
Individ- och familjenämndens yttrande motion 21/2019  
Protokollsutdrag individ- och familjenämnden §256 

Protokollsutdrag jämställdhetsutskottet 2020 §1 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V), Peder Westerberg (L) och Mattias Larsson (C) – Bifall till 
motionen. 
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå 
motionens första att-sats och att bifalla motionens andra att-sats). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionens första att-sats och 

att bifalla motionens andra att-sats) mot bifall till motionen. Ordföranden 

konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens 

förslag. Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  

Nej-röst för bifall till motionen. 

Omröstningsresultat 
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Namn Ja Nej Avstår 

Hans Lindberg (S), ordförande X   

Anders Ågren (M) X   

Janet Ågren (S) X   

Tomas Wennström (S) X   

Mattias Larsson (C)  X  

Peder Westerberg (L)  X  

Bore Sköld (V)  X  

Summa 4 3  

 

Med fyra ja-röster mot tre nej-röster beslutar näringslivs- och 

arbetsutskottet att bifalla tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionens 

första att-sats och att bifalla motionens andra att-sats. 

 

Reservation 
Peder Westerberg (L) och Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag om bifall till motionen. 
 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 
Peder Westerberg (L) med instämmande av Åsa Bäckström (V) och 
Mattias Larsson (C) – bifall till motionen 
 
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordförande ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 
bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och 
arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionens första att-sats och bifalla motionens andra att-sats. 
 
Reservation 
Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande om bifall till motionen. 
 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2020-12-21 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa 

sammanträde 2021-01-25. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2021-01-25 
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Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa 

sammanträde 2021-02-22 på grund av tidsbrist. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2021-02-22 
Följande yttrar sig: Björn Kjellsson, Andreas Lundgren, Carin Nilsson, 
Daniell Andersson, Åsa Bäckström, Veronica Kerr, Petter Nilsson, Igor 
Jonsson, Mariam Salem, Gudrun Nordborg, Davis Kaza, Mattias Larsson, 
Nasteho Osman Lander och Sven-Olov Edvinsson.  
 
Yrkanden 
Andreas Lundgren (S), Carin Nilsson (S), Veronica Kerr (KD), Igor Jonsson 
(M), Mariam Salem (MP) Davis Kaza (AP), Nils Seye Larsen (MP), Patrik 
Brännberg (AP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Björn Kjellsson (L), Daniell Andersson (V), Åsa Bäckström (V), Gudrun 
Nordborg (V), Nasteho Osman Lander (V), Sven-Olov Edvinsson (C) – 
Bifall till motionen. 
 
Petter Nilsson (SD) – Avslag till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen mot avslag till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 
 
Huvudförslag: Kommunstyrelsens förslag. 
 
Motförslag 
Bifall till motionen mot avslag till motionen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige utser bifall till motionen som motförslag till 
huvudförslaget. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 39 ja-röster mot 22 nej-röster, 3 som avstår från att rösta och 1 
frånvarande beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens 
förslag.     Voteringslista. 
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Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Äldrenämnden 

Individ- och familjenämnden 

Jämställdhetsutskottet 
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