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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 121 

 

Diarienr: KS-2021/00800 

Motion 28/2021: Mentorskap för nyanställda av 

seniora medarbetare i Umeå kommun; Anna-Karin 

Sjölander (C) och Sara Häggström (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla förslaget att utreda möjligheten att införa en 

mentorskapsmodell för seniora medarbetare 

 

att avslå förslaget att utreda 80-90-100 modellen 

 

att avslå förslaget om utformning för senioranställning 

 

i enlighet med personalnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 

2021 föreslår Anna-Karin Sjölander och Sara Häggström, Centerpartiet 

kommunfullmäktige besluta: 

 

att utreda möjligheten att införa en mentorskapsmodell i Umeå kommun 

för seniora medarbetare från 63 års ålder fram till högsta möjliga 

anställningsålder 

 

att utreda om 80-90-100 modellen vore ett alternativ för mentorskap i 

Umeå kommun 

 

att ge förslag på utformningen för senioranställning för den som tar på sig 

ett aktivt mentorskap under ett år. 
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Personalnämnden har 2022-01-18 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar: 

att bifalla förslaget att utreda möjligheten att införa en 

mentorskapsmodell för seniora medarbetare,  

att avslå förslaget att utreda 80-90-100 modellen samt  

att avslå förslaget om utformning för senioranställning. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Personalnämndens protokoll 2022-01-18, § 3. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Mattias Larsson (C) och Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
Tomas Wennström (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att bifalla 
första att-satsen och att avslå andra och tredje att-satsen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot att bifalla motionen. Ordföranden 
finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens 
förslag (att bifalla första att-satsen och att avslå andra och tredje att-
satsen). 
 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 
Robert Axebro (C) och Bore Sköld (V) – bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att 
bifalla första att-satsen och avslå andra och tredje att-satsen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden ställer bifall mot näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och 
arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att bifalla första 
att-satsen och avslå andra och tredje att-satsen. 
 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Anna-Karin Sjölander, Tomas Wennström, Veronica 
Kerr, Rebecca Sellstedt och Anders Norqvist. 
 
Yrkanden 
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Tomas Wennström (S), Veronica Kerr (KD) och Anders Norqvist (L) – 
Bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla första att-satsen och avslå 
andra och tredje att-satsen. 
 
Anna-Karin Sjölander (C) och Rebecca Sellstedt (V) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (att bifalla första att-satsen och avslå 
andra och tredje att-satsen) mot bifall till motionen. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering 
begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 47 ja-röster mot 14 nej-röster och 4 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Voteringslista. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Personalnämnden 

HR-chef   
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