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Motion 17/2016 - Inkluderande SFI
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 17/2016 – enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag.
Reservation
Ulrika Edman (V) till förmån för sitt yrkande.

Ärendebeskrivning
I en vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-25 väckt motion har
Filip Hallbäck (FI) yrkat att alla de som saknar grundläggande kunskaper i
svenska språket, om de så önskar, skall ges möjlighet att delta i SFI I Umeå
– såväl asylsökande som nödställda EU-medborgare och papperslösa.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i yttrande 2016-05-25
föreslagit att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Motionen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande

Beredningsansvariga
Catarina Fahlström

Arbetsutskottets beslutsordning
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsen att avslå motionen.
Ulrika Edman (V) – Bifall till motionen.
Propositionsordning som godkänns
Hans Lindbergs förslag (avslag) mot Ulrika Edmans yrkande (bifall).
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutat föreslå att motionen avslås.
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Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Åsa Bäckström (V) – bifall till motionen
Hans Lindberg (S) – bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen
Propositionsordning som godkänns
Hans Lindbergs förslag (avslag) mot Åsa Bäckströms yrkande (bifall).
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Åsa Bäckström (V)

Kommunfullmäktiges beslutsordning
Följande yttrar sig: Filip Hallbäck, Peter Vigren, Daniell Andersson, Petter
Nilsson, Anders Sellström, Lasse Jacobson, Ulrika Edman.
Yrkanden
Peter Vigren (S), Petter Nilsson (SD) och Anders Sellström (KD) - Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Filip Hallbäck (FI), Daniell Andersson (V) och Lasse Jacobson (V) - Bifall
till motionen.
Propositionsordning som godkänns
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot Hallbäck med fleras förslag om
bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.
Voteringsproposition
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Hallbäck med fleras förslag.
Omröstningsresultat
Med 50 ja-röster mot 12 nej-röster, 0 ledamöter som avstår och 3 som är
frånvarande beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag att avslå motionen.
Voteringslista
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