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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2022-08-29 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 153 

 

Diarienr: KS-2021/00959 

Motion 29/2021: Upphandla barn och 

ungdomspsykiatriska utredningar; Igor Hell (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 29/2021: Upphandla barn och ungdomspsykiatriska 

utredningar enligt individ- och familjenämndens yttrande. 

 
Reservation 
Anders Ågren och Igor Hell, för Moderaterna, reserverar sig mot beslutet 

till förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-10-25 yrkar Igor Hell (M): 

 

att kommunfullmäktige beslutar att Umeå kommun får möjlighet att 

upphandla barn- och ungdomspsykiatriska utredningar som komplement 

till Region Västerbottens barn- och ungdomspsykiatriska utredningar för 

att korta köerna och undvika onödigt lidande. 

 

Individ- och familjenämnden har 2022-01-26 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. Se slutsatser nedan och hela 

yttrandet i bilaga. 

 

Individ- och familjenämndens yttrande - slutsatser 

Individ- och familjenämndens uppfattning är att det finns behov av att 

vidta åtgärder för att korta kötiderna för utredning vid barn- och 

ungdomspsykiatrin. Vidare bedömer individ- och familjenämnden att 

barn- och ungdomspsykiatriska utredningar inte är ett kommunalt ansvar 

och att det inte finns några garantier att kötiderna till barn- och 

ungdomspsykiatrin skulle kortas om kommunen upphandlade barn- och 



Sida 2 av 3 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2022-08-29 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

ungdomspsykiatriska utredningar. En potentiell risk är att regionen tar ett 

steg tillbaka vad gäller deras mål att försöka minska kön till 

neuropsykiatrisk utredning om kommunen börjar beställa och finansiera 

psykiatriska utredningar till barn och ungdomar som står i kö till barn- och 

ungdomspsykiatrin. Sammanfattningsvis bör barn- och 

ungdomspsykiatriska utredningar, utifrån de olika huvudmännens ansvar 

och kompetens, även fortsättningsvis utföras alternativt upphandlas av 

regionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Individ- och familjenämndens protokoll 2022-01-26, § 4. 

Individ- och familjenämndens yttrande 2021-10-19. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 

motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 
Anders Ågren (M) – bifall till motionen 

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

avslå motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag att avslå motionen.  
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Igor Hell, Mariam Salem, Mehrana Bassami, Birgitta 
Nordvall, Mattias Larsson, Gudrun Nordborg, Anders Ågren, Moa 
Brydsten, Patrik Brännberg, Carin Nilsson, Anders Norqvist, Maria Nilsson, 
Lena Riedl och Hans Lindberg.   
 
Yrkanden 
Igor Hell (M), Anders Ågren (M) och Lena Riedl (M) – Bifall till motionen. 
 
Mariam Salem (MP), Mehrana Bassami (S), Birgitta Nordvall (KD), 
Mattias Larsson (C), Gudrun Nordborg (V), Moa Brydsten (S), Patrik 
Brännberg (AP), Carin Nilsson (S), Anders Norqvist (L), Maria Nilsson 
(SD) och Hans Lindberg (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå 
motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Anders Ågren och Igor Hell, för Moderaterna, reserverar sig mot beslutet 

till förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Individ- och familjenämnden   
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