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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2022-09-26 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 170 

 

Diarienr: KS-2021/00552 

Motion 16/2021: Förbjud separata badtider i 

skolan och motverka kvinnoförtryck på 

kommunala badhus; Maria Nilsson (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionens första att-sats enligt yttranden från för- och 

grundskolenämnden och jämställdhetsutskottet  

 

att anse den andra att-satsen besvarad enligt fritidsnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i maj 2021 yrkar Maria Nilsson 

(SD): 

 

att kommunen omedelbart förbjuder skolorna att ha könsuppdelad 

simundervisning. 

 

att kommunen motverkar verksamhet som bidrar till kvinnoförtryck och 

diskriminering på de kommunala badhusen. 

 

För- och grundskolenämnden, fritidsnämnden och jämställdhetsutskottet 

har yttrat sig och i en sammanvägd bedömning utifrån dessa föreslår 

stadsledningskontoret att kommunfullmäktige avslår den första att-

satsen och anser den andra att-satsen besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

För- och grundskolenämndens protokoll 20221-09-23, § 79. 

Fritidsnämndens protokoll 2021-09-29, § 59 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-11-11, § 48 
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Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Att anse motionen besvarad i sin helhet. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå den första 
att-satsen och att anse den andra att-satsen besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Ågrens förslag. Ordföranden finner att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag om att 

avslå den första att-satsen och att anse den andra att-satsen besvarad. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Lars Forsgren (SD) – Bifall till första att-satsen och att anse den andra att-
satsen besvarad 
Moa Brydsten (S), Bore Sköld (V) och Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till 
näringslivs- och arbetsutskottets förslag (avslå den första att-satsen och 
att anse den andra att-satsen besvarad) 
Anders Ågren (M) – Att anse motionen besvarad i sin helhet. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordförande ställer näringslivs- och arbetsutskottets förslag att avslå 
första att-satsen mot bifall mot att anse den besvarad. Kommunstyrelsen 
bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag att avslå första att-satsen. 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut för den andra att-
satsen. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
att anse andra att-satsen besvarad.  
 
Reservation 
Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Petter Nilsson, Moa Brydsten, Mariam Salem, 
Charlotta Westerlund, Veronica Kerr, Davis Kaza, Daniell Andersson, Lena 
Riedl, Ari Leinonen, Anders Norqvist, Nils Seye Larsen och Solveig 
Granberg. 
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Yrkanden 
Moa Brydsten (S), Mariam Salem (MP), Charlotta Westerlund (S), Daniell 
Andersson (V), Ari Leinonen (S), Anders Norqvist (L), Nils Seye Larsen 
(MP) och Solveig Granberg (C) – Bifall till kommunstyrelsens förslag att 
avslå motionens första att-sats och att anse den andra att-satsen 
besvarad. 
 
Petter Nilsson (SD) – Bifall till motionens första att-sats och därmed anse 
den andra att-satsen besvarad. 
 
Veronica Kerr (KD), Lena Riedl (M) och Davis Kaza (AP) – Bifall till att 
anse motionen besvarad i sin helhet. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (att avslå motionens första att-sats 
och att anse den andra att-satsen besvarad) mot Petter Nilssons (SD) 
förslag (bifall till motionens första att-sats och att anse motionens andra 
att-sats besvarad) mot Veronica Kerrs (KD) m.fl. förslag (att anse 
motionen besvarad i sin helhet). Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.  
 

Beslutet ska skickas till 

Motionären 

För- och grundskolenämnden 

Fritidsnämnden   
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