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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2022-08-29 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 157 

 

Diarienr: KS-2022/00189 

Motion 2/2022: Kompensation för extra insatser 

under pandemin; Anna-Karin Sjölander (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 2/2022: Kompensation för extra insatser under 

pandemin enligt personalnämndens yttrande. 

 

Reservation 
Anna-Karin Sjölander, för Centerpartiet, reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2022 

yrkar Anna-Karin Sjölander (C): 

 

att berörda yrkesgrupper som varit extra utsatt till följd av smittorisk och 

förändrade arbetsbetingelse under pandemin får en ersättning 

motsvarande en extra semestervecka 

 

att respektive nämnd ansvarar för att utarbeta riktlinjer för 

kompensationen, blir det extra semesterdagar eller en ekonomisk 

kompensation. 

 

Personalnämnden har 2022-05-17 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Personalnämndens protokoll 2022-05-17, § 23. 

Beredningsansvariga 
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Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) och Mattias Larsson (C) – Bifall till motionen. 

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

 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot att bifalla 

motionen. Ordföranden finner att utskottet beslutar att bifalla 

tjänsteskrivelsens förslag avslå motionen. 

 

Reservation 

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

att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V), Mattias Larsson (C) och Lars Forsgren (SD) – bifall till 

motionen 

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

avslå motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall mot näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla näringslivs- 

och arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) och Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Anna-Karin Sjölander, Tomas Wennström, Lennart 
Arvidsson, Igor Hell, Lars-Ivar Nilsson, Davis Kaza, Veronica Kerr, Carin 
Nilsson, Anders Norqvist, Petter Nilsson, Nils Seye Larsen, Hans Lindberg, 
Bore Sköld, Mattias Larsson, Arvid Lundberg, Jan-Olov Carlsson    
 
Yrkanden 
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Tomas Wennström (S), Igor Hell (M), Davis Kaza (AP), Veronica Kerr 
(KD), Carin Nilsson (S), Anders Norqvist (L), Nils Seye Larsen (MP), Hans 
Lindberg (S) och Arvid Lundberg (MP) – Bifall till kommunstyrelsens 
förslag (avslå motionen). 
 
Anna-Karin Sjölander (C), Lennart Arvidsson (V), Lars-Ivar Nilsson (SD), 
Petter Nilsson (SD), Bore Sköld (V) och Jan-Olov Carlsson (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 kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 43 ja-röster mot 19 nej-röster och 3 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Voteringslista. 
 
Reservation 
Anna-Karin Sjölander, för Centerpartiet, reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären   
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