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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2020-08-31 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 162 

Diarienr: KS-2020/00348 

Motion 7/2020: Garanterad kontakt med 

elevhälsan inom 24 timmar; Anders Norqvist (L)  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 7/2020: Garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 

timmar enligt för- och grundskolenämndens och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens yttranden. 

 

Reservation 

Anders Norqvist, för Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-05-25 yrkar Anders Norqvist 
(L) att Umeå kommun inför en elevhälsogaranti i grundskolan och 
gymnasiet som garanterar elever en kontakt med elevhälsan inom 24 
timmar. 
 
För- och grundskolenämnden och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig och föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionen (se respektive protokollsutdrag).  

Beslutsunderlag 
Motionen. 
För- och grundskolenämndens protokoll 2020-06-18, § 54. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 2020-06-17, § 47. 
 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Peder Westerberg (L), Anders Ågren (M) och Mattias Larsson (C) – Bifall 
till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen) mot Westerbergs 
med fleras förslag om bifall till motionen. Ordföranden konstaterar att 
näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att 
avslå motionen. 
 

Reservation 
Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget förlag om att bifalla motionen. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 
Peder Westerberg (L), Veronica Kerr (KD) och Anders Ågren (M) – bifall 
till motionen 
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att 
avslå motionen 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 
beslutar att avslå motionen. Votering begärs. 
 

Voteringsproposition 

Ja-röst för bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Nej-röst för bifall till motionen 

 

Omröstningsresultat 

Namn Ja Nej Avstår 

Hans Lindberg (S) x   

Anders Ågren (M)  x  

Janet Ågren (S) x   

Moa Brydsten (S) x   

Tomas Wennström (S) x   

Carin Nilsson (S) x   

Lena Riedl (M)  x  

Gunilla Berglund (M)  x  

Ulrika Edman (V) x   

Bore Sköld (V) x   

Mattias Larsson (C)  x  

Peder Westerberg (L)  x  

Nils Seye Larsen (MP) x   

Mikael Berglund (S) x   

Veronica Kerr (KD)  x  

Summa: 9 6 0 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Med nio ja-röster mot sex nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt 

näringslivs- och arbetsutskottet förslag att avslå motionen. 

 

Reservation 

Peder Westerberg (L), Veronica Kerr (KD) och Anders Ågren (M) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förlag om att bifalla 

motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Anders Norqvist, Karl Larsson, Moa Brydsten, Veronica 
Kerr, Robert Axebro, Arvid Lundberg, Nasteho Lander, Lena Riedl, Jan 
Hägglund och Ari Leinonen. 
 
Yrkanden 
Anders Norqvist (L), Veronica Kerr (KD), Robert Axebro (C) och Lena 
Riedl (M) – Bifall till motionen. 
 
Karl Larsson (S), Moa Brydsten (S), Arvid Lundberg (MP), Nasteho Lander 
(V) och Jan Hägglund (AP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå 
motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot Norqvists med fleras förslag om 

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 20 ja-röster, 13 nej-röster och 32 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen. 
 

Reservation 

Anders Norqvist, för Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om att bifalla motionen. 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   
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