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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2021-12-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 306 

 

Diarienr: KS-2019/00093 

Motion 3/2019: Ingen Social dumpning vid 

upphandlingar; Ulrika Edman (V), Lennart Arvidsson (V) 

och Åsa Bäckström (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 3/2019: Ingen Social dumpning vid upphandlingar 

enligt stadsledningskontorets anförande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 20219-01-28 yrkar Ulrika Edman 

(V), Lennart Arvidsson (V) och Åsa Bäckström (V): 

  

att Umeå kommun ska tillämpa krav på personalövertagande vid alla 

större tjänsteupphandlingar. 

 

att Umeå kommuns bolag skall tillämpa krav på personalövertagande vid 

alla större tjänsteupphandlingar där tex kollektivtrafiken är ett tydligt 

exempel. 

 

Stadsledningskontorets anförande (genom Upphandlingsbyrån)  

Det är ej förenligt med lagstiftningen, Lagen om Offentlig Upphandling 

(LOU) att kategoriskt ställa krav på övertagande av personal i samtliga 

större tjänsteupphandlingar. Den upphandlande myndigheten måste som 

precis vid all upphandling ta ställning till om de valda kraven och dess 

nivåer är lämpliga att ställa och förenliga med de grundläggande 

upphandlingsprinciperna i det enskilda fallet.  Kravställandet skulle 

förutom att det inte är förenligt med lagstiftning kunna bidra till en 

snedvriden konkurrens. Upphandlingsbyråns förslag är därför att 

motionen avslås. 
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Jämställdhetsutskottets yttrande 

Jämställdhetsutskottet har yttrat sig 2021-03-04, § 5 och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. Se protokollsutdrag. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-03-04, § 5. 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh, upphandlingsbyrån 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens 

förslag om 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 bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

 

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

att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Lennart Arvidsson, Anders Norqvist, Charlotta 
Westerlund, Davis Kaza, Elmer Eriksson, Åsa Bäckström, Hans Lindberg, 
Maria Nilsson, Lasse Jacobson, Mattias Larsson och Nils Seye Larsen.  
 
Yrkanden 
Anders Norqvist (L), Charlotta Westerlund (S), Davis Kaza (AP), Elmer 
Eriksson (M), Hans Lindberg (S), Maria Nilsson (SD), Mattias Larsson (C) 
Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå 
motionen). 
 
Lennart Arvidsson (V), Lasse Jacobson (V) – 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 (avslå motionen). 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 54 ja-röster mot 11 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att 
bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Voteringslista. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Upphandlingsbyrån   
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