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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2019-11-25 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 268 

Diarienr: KS-2019/00452 

Motion 12/2019: Umeå kommun måste bidra till 

att lagföra återvändande IS-terrorister; Anders 

Ågren (M) och Igor Jonsson (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 12/2019: Umeå kommun måste bidra till att lagföra 

återvändande IS-terrorister besvarad i enlighet med individ- och 

familjenämndens yttrande 2019-06-03 och med hänvisning till det 

arbete som pågår i verksamheten. Stockholmsmodellen måste anpassas 

till lokala förutsättningar. 

 

Reservation 

Anders Ågren, för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i maj 2019 yrkar Anders Ågren (M) 

att Umeå kommun ansluter sig till Stockholmsmodellen när det gäller att 

hantera misstänkta IS-terrorister. I motionen framgår att Stockholms stad 

har inlett ett samarbete med polis och åklagare för att hantera dem som 

återvänder efter att ha stridit för terrorgruppen IS. Det medför att 

socialförvaltningen ska säkerställa att information om misstänkta terror- 

och krigsbrott lämnas till Polisen och Åklagarmyndigheten 

 

Individ- och familjenämnden har yttrat sig och föreslår att motionen 

anses besvarad (se protokoll och yttrande) 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Individ- och familjenämndens protokoll 

Individ- och familjenämndens yttrande 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2019-11-25 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) och Ulrika Edman (V) – Bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag (anse motionen besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot bifall till motionen. Ordföranden finner att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (anse 

motionen besvarad). 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om bifall till motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – bifall till motionen 
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att 

anse motionen besvarad) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot bifall till motionen. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Anders Ågren, Hans Lindberg, Maria Nilsson, Mattias 

Larsson, Andreas Lundgren, Jan Hägglund, Ulrika Edman, Irma Olofsson, 

Gudrun Nordborg, Mikael Berglund, Nils Seye Larsen och Elisabeth 

Forssell. 

 
Yrkanden 
Anders Ågren (M), Maria Nilsson (SD) och Jan Hägglund (AP) – Bifall till 
motionen. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2019-11-25 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Hans Lindberg (S), Mattias Larsson (C), Andreas Lundgren (S), Ulrika 
Edman (V), Irma Olofsson (S), Gudrun Nordborg (V), Mikael Berglund (S) 
och Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse 
motionen besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 48 ja-röster mot 17 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att 
bifalla kommunstyrelsens förslag.  Voteringslista. 
 
Reservation 
Anders Ågren, för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Individ- och familjenämnden  
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