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§ 129 

 

Diarienr: KS-2019/00913 

Motion 30/2019: Umeå kommun skall begära att 

skolinspektionen stänger förskolan Bilaal nu; 

Maria Nilsson, Lars-Arne Ivert, Birgitta Palm-

Ejlefall; (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att i enlighet med för- och grundskolenämndens yttrande avslå motion 

30/2019: Umeå kommun skall begära att skolinspektionen stänger 

förskolan Bilaal nu.   

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 

2019 yrkar Maria Nilsson, Lars-Arne Ivert, Birgitta Palm-Ejlefall (SD): 

 

 att Umeå kommun begär att skolinspektionen stänger förskolan Bilaal 

 att Umeå kommun arbetar för borttagande av personer som sprider 
anti- demokratiska budskap i skolan 

 att Umeå kommun senare tar hänsyn till Skolverkets pågående 
översyn av religiösa friskolor 

 

För- och grundskolenämnden föreslår i sitt yttrande att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion 30/2019: Umeå kommun skall begära att skolinspektionen 

stänger förskolan Bilaal nu 

Yttrande för- och grundskolenämnden 2020 §18 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström, stadsledningskontoret 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – att motionens att-sats 2 och 3 anses besvarade och 
att motionens att-sats 1 avslås.  
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå 
motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Anders Ågrens (M) förslag. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens 

förslag om att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 
Anders Ågren (M) – att motionens att-sats 2 och 3 anses besvarade och 
att motionens att-sats 1 avslås.  
Moa Brydsten (S) med instämmande av Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till 
näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att avslå motionen). 
 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till Anders Ågrens yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Maria Nilsson, Moa Brydsten, Lena Riedl, Davis Kaza, 
Arvid Lundberg, Fredrik Rönn, Anders Norqvist och Nasteho Osman 
Lander.   
 
Yrkanden 
Moa Brydsten (S), Maria Nilsson (SD), Arvid Lundberg (MP), Fredrik 
Rönn (C), Anders Norqvist (L) och Nasteho Osman Lander (V) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (att avslå motionen). 
 
Lena Riedl (M) och Davis Kaza (AP) – att motionens första att-sats avslås 
och den andra och tredje att-satsen anses besvarade. 
 
Propositionsordning som godkänns 



Sida 3 av 3 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot Moderaternas 
och Arbetarpartiets förslag om att motionens första att-sats avslås och 
den andra och tredje att-satsen anses besvarade. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag om att avslå 
motionen.  

Beslutet ska skickas till 
För- och grundskolenämnden 

motionärerna   
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