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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2022-05-30 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 119 

 

Diarienr: KS-2021/00784 

Motion 26/2021: Inför fluorsköljning i skolan; 

Anders Norqvist (L) och Marianne Normark (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 26/2021: Inför fluorsköljning i skolan besvarad enligt 

för- och grundskolenämndens och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens yttranden. 

 

Reservation 
Anders Norqvist, för Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-09-27 yrkar Anders Norqvist 

(L) och Marianne Normark (L): 

 att Umeå kommun undersöker möjligheterna att införa fluorsköljning 
som ett led i förebyggande tandhälsa. 

 

För- och grundskolenämnden och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har 2021-11-25 respektive 2021-11-24 yttrat 

sig och föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Se 

yttranden i respektive protokoll samt båda nämndernas likalydande 

slutsats nedan: 

Frågan om att utreda möjligheten att genomföra fluorsköljning som ett 

led i förebyggande tandhälsa behöver riktas till Region Västerbotten för 

inriktningsbeslut innan nästa steg kan tas för en dialog om eventuell 

samverkan med Umeå kommun. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

För- och grundskolenämndens protokoll 2021-11-25, § 108 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 2021-11-24, § 118 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunledningsstaben 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen 
besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen besvarad) mot att 

bifalla motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag om att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Peder Westerberg (L) – bifall till motionen 

Moa Brydsten (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 

Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag om att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Marianne Normark, Kjerstin Widman, Daniell 
Andersson, Peter Vigren, Robert Axebro och Arvid Lundberg. 
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Yrkanden 
Daniell Andersson (V), Peter Vigren (S), Arvid Lundberg (MP), Kjerstin 
Widman (M) och Robert Axebro (C)– Bifall till kommunstyrelsens förslag 
(anse motionen besvarad). 
 
Marianne Normark (L) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad) mot bifall 
till motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
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    
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