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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 31 

Diarienr: KS-2019/00303 

Motion 10/2019: Krafttag mot psykisk ohälsa 

bland unga; Lars-Arne Ivert, Birgitta Palm Ejlefall 

och Maria Nilsson (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 10/2019: Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga. 
 
Reservation 

Maria Nilsson, för Sverigedemokraterna, reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2019 

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

 

 att Umeå kommun ska göra översyn över behov av ytterligare 
skolpsykologer och skolkuratorer 

 att Umeå kommun ska se över möjligheten att stärka samarbetet med 
Region Västerbotten 

 att För- och grundskolenämnden, tillsammans med Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden, utreder kostnader för möjliggörande av 
terminsvisa samtal med skolpsykolog eller skolkurator för elever på 
högstadiet och gymnasiet 

 att För- och grundskolenämnden, tillsammans med Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden, utreder kostnader för jourhavande 
skolpsykolog och skolkurator, utanför ordinarie skoltid 

 att Umeå kommun kartlägger möjliga externa finansiärer, som stat 
samt EU, för insatsen 

 att riktade insatser på utbildning av samtlig skolpersonal på 
högstadiet och gymnasiet, i syfte att bättre förstå och identifiera 
psykisk ohälsa bland elever. 

 
För- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

samt jämställdhetsutskottet har yttrat sig på motionen. Gymnasie- och 
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vuxenutbildningsnämnden föreslår avslag på samtliga yrkanden, förutom 

yrkande 2 som de anser besvarat. För- och grundskolenämnden och 

jämställdhetsutskottet föreslår avslag på motionen i sin helhet. 

Beslutsunderlag 

Motion 10/2019 Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga 

För- och grundskolenämndens yttrande 

Gymnasie- och vuxenutbildningens yttrande 

Jämställdhetsutskottets yttrande 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

 

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

avslå motionen). 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Christina Sjödin (SD) – bifall till motionen 

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

(avslag) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

 

Reservation 

Christina Sjödin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2021-01-25 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa 
sammanträde 2021-02-22 på grund av tidsbrist. 
 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2021-02-22 
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Följande yttrar sig: Maria Nilsson, Moa Brydsten, Petter Nilsson, Veronica 
Kerr, Lena Riedl, Robert Axebro, Arvid Lundberg, Davis Kaza, Anders 
Norqvist, Mariam Salem, Karl Larsson och Patrik Brännberg. 
 
Yrkanden 
Moa Brydsten (S), Veronica Kerr (KD), Lena Riedl (M), Robert Axebro (C), 
Arvid Lundberg (MP), Anders Norqvist (L) och Mariam Salem (MP) – 
Bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Maria Nilsson (SD), Petter Nilsson (SD) – Bifall till motionen. 
 
Davis Kaza (AP) – Bifall till motionens första att-sats och avslag till 
resterande att-satser. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen mot bifall till att-sats 3 och avslag till övriga att-satser enligt 
Davis Kazas förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Maria Nilsson, för Sverigedemokraterna, reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag om bifall till motionen. 
 

Beslutet ska skickas till 

Motionärerna 

För- och grundskolenämndens yttrande 2019 §62  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2019 §65 

Jämställdhetsutskottet 2020 §2  
 

 

 

 

 

 


	§ 31
	Motion 10/2019: Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga; Lars-Arne Ivert, Birgitta Palm Ejlefall och Maria Nilsson (SD)
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beredningsansvariga


