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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2020-05-25 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 109 

Diarienr: KS-2019/00682 

Motion 16/2019: Anställ pensionerade poliser i 

skolan för ökad trygghet; Veronica Kerr, Birgitta 

Nordvall och Sven-Åke Granberg (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 16/2019: Anställ pensionerade poliser i skolan för ökad 

trygghet enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och för- och 

grundskolenämndens yttrande. 

 

Reservation 

Veronica Kerr (KD) till förmån för eget yrkande om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2019-09-30 yrkar Veronica Kerr 

(KD), Birgitta Nordvall (KD) och Sven-Åke Granberg (KD): 

att kommunfullmäktige ger för- och grundskolenämnden och 

gymnasienämnden i uppdrag att utreda möjligheten att anställa 

säkerhetssamordnare i skolan, förslagsvis pensionerad polis. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och för- och 

grundskolenämnden har fått motionen för yttrande och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår den. 

Beslutsunderlag 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2019-12-18, § 113. 

För- och grundskolenämndens yttrande 2020-01-30, § 8. 

Motion. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 



Sida 2 av 3 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2020-05-25 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Veronica Kerr (KD) – bifall till motionen 

Moa Brydsten (S) med instämmande av Ulrika Edman (V) – avslag till 

motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att avslå 

motionen. 

 

Reservation 

Veronica Kerr (KD) till förmån för eget yrkande. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Veronica Kerr, Moa Brydsten, Madelene Nord, Ellen 
Ström, Hans Lindberg, Patrik Brännberg och Nils Seye Larsen. 
 
Yrkanden 
Veronica Kerr (KD) – Bifall till motionen. 
Moa Brydsten (S), Madelene Nord (M), Ellen Ström (V), Patrik Brännberg 
(AP) och Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslag) mot bifall till motionen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 

kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

 
Reservation 
Veronica Kerr (KD) till förmån för eget yrkande om att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 
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