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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2022-05-30 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 120 

 

Diarienr: KS-2021/00799 

Motion 27/2021: Årskort i kollektivtrafiken för 

kommunanställda; Anna-Karin Sjölander (C) och 

Maja Westling (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 27/2021: Årskort i kollektivtrafiken för 

kommunanställda enligt personalnämndens och jämställdhetsutskottets 

yttranden. 

 

Reservation 
Anna-Karin Sjölander, för Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i 2021-09-27 yrkar Anna-Karin 

Sjölander (C) och Maja Westling (C) att kommunanställda som en 

personalförmån erbjuds att köpa årskort till kollektivtrafiken genom ett 

bruttolöneavdrag. 

 

Personalnämnden 2022-01-18 och Jämställdhetsutskottet 2022-03-03 har  

yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Stadsledningskontoret instämmer i personalnämndens och 

jämställdhetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Personalnämndens protokoll 2022-01-18 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2022-03-03 

Beredningsansvariga 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Mattias Larsson (C) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 

motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Mattias Larsson (C) och Elin Söderberg (MP) – bifall till motionen 

Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att 

avslå motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot bifall till motionen.  

Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Anna-Karin Sjölander, Tomas Wennström, Elin 
Söderberg, Bore Sköld, Anders Norqvist, Maja Westling och Arvid 
Lundberg. 
 
Yrkanden 
Tomas Wennström (S), Elin Söderberg (MP), Bore Sköld (V) och Anders 
Norqvist (L) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Anna-Karin Sjölander (C) och Maja Westling (C) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Anna-Karin Sjölander, för Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
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