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§ 100
Diarienr: KS-2021/00518

Motion 15/2021: Åtgärder mot antisemitismen i
Umeås skolor; Björn Kjellsson (L)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 5/2021: Åtgärder mot antisemitismen i Umeås skolor
enligt för- och grundskolenämndens och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens yttranden.
Reservation
Anders Ågren, för Moderaterna och Anders Norqvist, för Liberalerna
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall till
motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige i maj 2021 yrkar Björn Kjellsson
(L):
att ge skolnämnderna i uppdrag att kartlägga antisemitismen i Umeås
skolor.
att ge skolnämnderna i uppdrag att ta fram konkreta åtgärdsförslag,
baserade på resultatet i rapporten.
att uppdragen redovisas i kommunfullmäktige.
För- och grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig och föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen. Stadsledningskontoret ställer sig
bakom de båda skolnämndernas förslag.

Beslutsunderlag
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Motionen
För- och grundskolenämndens protokoll 2021-09-23, § 81
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 2021-09-21, § 93

Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Peder Westerberg (L), Mattias Larsson (C) och Anders Ågren (M) – Bifall
till motionen.
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen).
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden
finner 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 förslag om bifall till motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Anders Norqvist (L), Anders Ågren (M), Veronica Kerr (KD) och Lars
Forsgren (SD) – Bifall till motionen.
Hans Lindberg (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag
(avslå motionen).
Propositionsordning som godkänns
Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att avslå motionen) mot
bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Reservation
Anders Norqvist (L) och Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag om bifall till motionen.

Kommunfullmäktiges beslutsordning
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Följande yttrar sig: Carinne Sjöberg, Daniell Andersson, Davis Kaza, Peter
Vigren, Moa Brydsten, Veronica Kerr, Arvid Lundberg, Maja Westling,
Lena Riedl, Lars-Ivar Nilsson, Solveig Granberg, Gudrun Nordborg, Anders
Norqvist, Nils Seye Larsen, Karl Larsson, Robert Axebro och Anders Ågren.
Yrkanden
Daniell Andersson (V), Peter Vigren (S), Moa Brydsten (S), Arvid
Lundberg (MP), Gudrun Nordborg (V) och Nils Seye Larsen (MP) – Bifall
till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen).
Carinne Sjöberg (L), Davis Kaza (AP), Veronica Kerr (KD), Maja Westling
(C), Lena Riedl (M), Lars-Ivar Nilsson (SD), Solveig Granberg (C), Anders
Norqvist (L), Robert Axebro (C) och Anders Ågren (M) – Bifall till
motionen.
Propositionsordning som godkänns
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) 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 33 ja-röster mot 30 nej-röster och 2 frånvarande beslutar
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Voteringslista.
Reservation
Anders Ågren, för Moderaterna och Anders Norqvist, för Liberalerna
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall till
motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionärerna
För- och grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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