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§ 99 

 

Diarienr: KS-2021/00516 

Motion 14/2021: Motorgård till bilburna 

ungdomar; Maria Nilsson (SD), Lars-Arne Ivert (SD) 

och Petter Nilsson (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 14/2021: Motorgård till bilburna ungdomar besvarad 

enligt fritidsnämndens yttrande. 

 

Reservation 

Maria Nilsson, för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen (se reservationstext under 

beslutsordning). 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-05-31 yrkar Maria Nilsson 

(SD), Lars-Arne Ivert (SD) och Petter Nilsson (SD): 

 

att Umeå kommun verkar för att tillhandahålla en motorgård där 

ungdomarna kan mötas. 

 

att Umeå kommun verkar för att stödja bilburna ungdomar att starta upp 

en förening. 

 

Fritidsnämnden har 2021-11-24 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 

Fritidsnämndens protokoll 2021-11-24, § 75.  

Motionen. 
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Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunledningsstaben 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att 

anse motionen besvarad). 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Lars Forsgren (SD) – bifall till motionen 

Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att 

anse motionen besvarad 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad. 

 

Reservation 

Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2022-03-28 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen på grund av 

tidsbrist. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2022-04-25 
Följande yttrar sig: Lars-Ivar Nilsson, Patrik Brännberg, Ari Leinonen och 
Hans Lindberg. 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse motionen 
besvarad). 
 
Lars-Ivar Nilsson (SD) – Bifall till motionen. 
 
Patrik Brännberg (AP) – Bifall till att-sats 1 och att anse att-sats 2 
besvarad. 
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Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad) mot bifall 
till motionen mot Arbetarpartiets förslag om att bifalla att-sats 1 och att 
anse att-sats 2 besvarad. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad.  
 
Reservation 
Maria Nilsson, för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen. Motorintresserade 

ungdomar har länge ignorerats och Sverigedemokraterna har länge 

förespråkat bättre inkludering även av motorsporten. Vi menar att 

kommunen måste vara ledande för att nå dessa ungdomar och vill se ett 

självklart bifall på denna motion. 

Beslutet ska skickas till 
Maria Nilsson 

Petter Nilsson   
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