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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2021-03-29 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 51 

Diarienr: KS-2020/00499 

Motion 15/2020: Upphandla Städ- och 

verksamhetsservice; Anders Norqvist (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att avslå motion 15/2020: Upphandla Städ- och verksamhetsservice 

enligt tekniska nämndens yttrande. 

 

Reservation 
Anders Norqvist, för Liberalerna och Veronica Kerr för Kristdemokraterna 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall till 
motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i juni 2020 yrkar Anders Norqvist (L):  

 
att städverksamheten inom Umeå kommun ska konkurrensutsättas för 
att ge extern utförare möjlighet att bedriva den verksamheten.  
 
att verksamhetsservice inklusive driften av restaurang Översten och 

Ryttmästarens konferens ska konkurrensutsättas för att ge extern 

utförare möjlighet att bedriva den verksamheten. 

 

Tekniska nämnden har fått motionen för yttrande och föreslår 2020-09-

24, § 91 att kommunfullmäktige avslår motionen (se tekniska nämndens 

protokollsutdrag). 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Tekniska nämndens protokoll 2020-09-24, § 91. 

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsen) 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion 15/2020: Upphandla Städ- 

och verksamhetsservice enligt tekniska nämndens yttrande. 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Peder Westerberg (L), Anders Ågren (M) och Mattias Larsson (C) – Bifall 
till motionen. 
 
Bore Sköld (V) och Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag 
(att avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen) mot bifall till 

motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

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

förslag om att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Peder Westerberg (L) med instämmande av Mattias Larsson (C), Anders 

Ågren (M) och Veronica Kerr (KD) – bifall till motionen 

Nils Seye Larsen (MP) med instämmande av Hans Lindberg (S) – bifall till 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att avslå motionen) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Reservation 

Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för eget förslag om 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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Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa 

sammanträde 2021-03-29 på grund av tidsbrist. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2021-03-29 
Följande yttrar sig: Anders Norqvist, Hans Lindberg, Lena Karlsson 
Engman, Stefan Nordström, Andreas Lundgren, Lasse Jacobson, Anders 
Sellström, Anna-Karin Sjölander, Patrik Brännberg, Tomas Wennström, 
Charlotta Westerlund, Karl Larsson, Carin Nilsson, Gudrun Nordborg, 
Mattias Larsson, Nils Seye Larsen, Davis Kaza, Arvid Lundberg och Elmer 
Eriksson. 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Lena Karlsson Engman (S), Andreas Lundgren (S), 
Lasse Jacobson (V), Patrik Brännberg (AP), Tomas Wennström (S), 
Charlotta Westerlund (S), Karl Larsson (S), Carin Nilsson (S), Gudrun 
Nordborg (V), Nils Seye Larsen (MP), Davis Kaza (AP) och Arvid Lundberg 
(MP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (att avslå motionen). 
 
Anders Norqvist (L), Stefan Nordström (M), Anders Sellström (KD), 
Anna-Karin Sjölander (C), Mattias Larsson (C) och Elmer Eriksson (M) – 
Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (att avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag (att avslå motionen). 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 39 ja-röster mot 25 nej-röster och 1 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Voteringslista. 
 
Reservation 
Anders Norqvist, för Liberalerna och Veronica Kerr för Kristdemokraterna 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall till 
motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären och Tekniska nämnden 
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