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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2022-08-29 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 156 

 

Diarienr: KS-2021/01092 

Motion 33/2021: Inför kommunala 

trygghetsvärdar i Umeå; Maria Nilsson (SD) och 

Christina Sjödin (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 33/2021: Inför kommunala trygghetsvärdar i Umeå 

enligt tekniska nämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Reservation 
Maria Nilsson, för Sverigedemokraterna, reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-11-29 yrkar Maria Nilsson 

(SD) och Christina Sjödin (SD): 

 

att ställa sig positiv till utökad trygghetssatsning med anställandet av 

kommunala trygghetsvärdar 

 

att ge tekniska nämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans 

utreda möjligheter att frigöra ekonomiska resurser för att anställa 

trygghetsvärdar, som ska arbeta förebyggande och trygghetsskapande i 

Umeå. 

 

Tekniska nämnden och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår 

att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Tekniska nämndens protokoll 2022-02-24, § 24 
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Jämställdhetsutskottets protokoll 2022-04-07, § 14 

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 konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 
Lars Forsgren (SD) och Anders Ågren (M) – bifall till motionen 

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

avslå motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Maria Nilsson, Lena Karlsson Engman, Charlotta 
Westerlund, Davis Kaza, Anders Ågren, Nils Seye Larsen, Hans Lindberg, 
Birgitta Nordvall, Robert Axebro, Johan Stål och Ari Leinonen.   
 
Yrkanden 
Lena Karlsson Engman (S), Charlotta Westerlund (S), Davis Kaza (AP), 
Nils Seye Larsen (MP), Hans Lindberg (S), Birgitta Nordvall (KD), Robert 
Axebro (C), Johan Stål (V), Ari Leinonen (S) och Anders Norqvist (L) – 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Maria Nilsson (SD) och Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
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Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. 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 

Tekniska nämnden   
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