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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2021-02-22 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 33 

Diarienr: KS-2020/00327 

Motion 5/2020: Värdediskriminering inte värdigt 

Umeå; Ulrika Edman, Lennart Arvidsson, Åsa 

Bäckström, Gudrun Nordborg (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 5/2020: Värdediskriminering inte värdigt Umeå 
besvarad enligt personalnämndens yttrande. 
 
Reservation 

Åsa Bäckström, för Vänsterpartiet, reserverar sig till förmån för eget 

förslag om bifall till motionen. Se reservationstext under beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-05-25 yrkar Vänsterpartiet: 

 

 att personalnämnden får i uppdrag att ta fram ett underlag för hur 
omfattande den lönemässiga värdediskrimineringen är i Umeå 
kommun 
 

 att personalnämnden får i uppdrag att, i samverkan med berörda 
fackförbund, arbeta fram en strategi för att komma tillrätta med 
denna värdediskriminering inom kommunen 

 

 att de två utredningsuppdragen ingår som en angelägen del i det vi 
kallat för Gender budgeting. 

 

Personalnämnden har fått motionen för yttrande och föreslår att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad. (se protokollsutdrag 2020-

09-15, § 24.) 

Beslutsunderlag 

Personalnämnden protokoll 2020-09-15, § 24. 

Motionen. 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag att anse motionen besvarad mot Skölds 

(V) förslag om bifall till motionen. Ordföranden konstaterar att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Åsa Bäckström (V) – bifall till motionen 

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

anse motionen besvarad) 

 

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 anse 

motionen besvarad. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslaget att 

bifalla motionen. 

 

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

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

sammanträde 2021-02-22 på grund av tidsbrist. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2021-02-22 
Följande yttrar sig: Lennart Arvidsson, Anders Sellström, Tomas 
Wennström, Petter Nilsson, Igor Jonsson, Charlotta Westerlund, Åsa 
Bäckström, Ulrika Edman, Gudrun Nordborg, Anna-Karin Sjölander, Peder 
Westerberg och Lasse Jacobson.  
 
Yrkanden 
Anders Sellström (KD), Tomas Wennström (S), Igor Jonsson (M), 
Charlotta Westerlund (S), Anna-Karin Sjölander (C) och Peder 
Westerberg (L) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse motionen 
besvarad). 
 
Lennart Arvidsson (V), Åsa Bäckström (V), Ulrika Edman (V), Gudrun 
Nordborg (V), Lasse Jacobson (V) – Bifall till motionen. 
 
Petter Nilsson (SD) – Avslag till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (besvarad) mot bifall till motionen mot 
avslag till motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. 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 (besvarad) 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 49 ja-röster mot 11 nej-röster, 4 som avstår från att rösta och 1 
frånvarande beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens 
förslag.     Voteringslista. 
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Reservation 
Åsa Bäckström, för Vänsterpartiet, reserverar sig till förmån för eget 
förslag om bifall till motionen. Umeå kommuns tidigare 
lönekartläggningar har visat att mansdominerade verksamheter hade 
högre löner än likvärdiga kvinnodominerade verksamheter. Att förklara 
detta med skillnader i lönekonkurrens på arbetsmarknaden är att 
kapitulera inför strukturella orättvisor mellan män och kvinnor. 
Vänsterpartiet vill att Umeå kommun motarbetar ojämställdhet i våra 
kommunala verksamheter och Umeå kommun bör därför ta fram en 
strategi för att komma tillrätta med värdediskriminering inom 
kommunen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna  
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