
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-10-22 

För- och grundskolenämnden 
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Beslutande: Moa Brydsten (S), ordförande 
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(V) 
Ron Mahieu (C) 
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Morgan Flank (MP) 
Sven-Åke Granberg (KD) 
 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Lena Riedl 
 

Sekreterare:        §§ 75-83 
 Annelie Holmlund 

 
Ordförande:      
 Moa Brydsten 
 
Justerare:      
   

 
 

 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
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Anslaget har satts upp:  
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Förvaringsplats: Utbildningskontoret 
 
Underskrift:   

 Annelie Holmlund
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Katarina Nilsson Reian (S) 
Valter Jauhiainen (S) 
Rosa Vallgårda (S) 
Jens Backman (S) 
Patrik Andersson (M) 
Gabriel Farrysson (M) 
Ellinor Hansson (C)  
Arvid Lundberg (MP) 
 
Tjänstemän 
Ann-Christine Gradin 
Christopher Granberg 
Daniel Norgren 
Maria Runarsdotter 
Marie Folkesson Karling § 75 
Erika Holmberg § 76 
Gunnar Olofsson § 77 och § 81 
Marcus Bystedt § 80 
Åsa Bergström § 82 
Fredrik Strandgren § 83 
Annelie Holmlund  
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Beslutsärenden 
 

§ 75 
Diarienr: SK-2020/00169 

Samisk integrering - Uppföljning av uppdragsplan 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att godkänna uppföljning av 
uppdragsplan avseende samisk integrering. 

Ärendebeskrivning 
Information ges om deluppföljning av uppdrag G i uppdragsplanen som 
lyder; Att utreda förutsättningarna för samisk integrering alternativt 
sameskola inom ett skolområde. 

Informationen syftar till att ge svar på vad samisk integrering innebär samt 
en beskrivning av vilka kommuner som har det idag, dess omfattning och i 
vilka ämnen, framgångsfaktorer och utmaningar. 

Vidare sammanfattas ett nuläge i Umeå kommun vad gäller antalet barn i 
på den samiska avdelningen samt elever som läser samiska som 
modersmål. Det redogörs också för aktuella lärarresurser i de samiska 
språken. 

Därefter lyfts frågor som kan vara av intresse vid en fortsatt process i att 
undersöka möjligheten för Umeå kommun att ansöka om och därefter 
erbjuda samisk integrering.  

Avslutningsvis sammanfattas behov av konsekvensanalys inför eventuellt 
beslut om att erbjuda samisk integrering.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Information samisk integrering 
Bilaga 2: presentation 

Beredningsansvarig 
Marie Karling 
  



Sida 5 av 15 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
För- och grundskolenämnden 2020-10-22 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 

§ 76 
Diarienr: SK-2020/00498 

Kristdemokraterna - Motion 27/2020 - Elevhälsa 
online 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 
Kristdemokraterna har inkommit med en motion där de föreslår att för- 
och grundskolnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i 
uppdrag att införa Elevhälsa online, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
Skollagen reglerar att varje skolhuvudman ska ansvara för att elever har 
tillgång till elevhälsa. Det är alltså skolhuvudmannen och inte elevens 
hemkommun som ansvarar för tillgången till elevhälsa. Elevhälsan arbetar 
inom ramen för utbildningen och har ett uppdrag gentemot de elever som 
finns hos skolhuvudmannen. Målsättningen med arbetet är att eleven ska 
klara utbildningens mål.  
 
Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande på både 
organisation-, grupp- och individnivå. Det behandlande uppdraget ligger 
hos hälso- och sjukvården.  
 
Den psykiska ohälsan hos våra barn och unga ökar i hela landet. Skolans 
ansvar för att förhindra att utvecklingen fortsätter handlar till stor del om 
att anpassa skolans lärmiljö och ge stödinsatser så att alla elever klarar 
utbildningens mål. En viktig skyddsfaktor mot ohälsa är en fungerande 
skolgång. Det finns ett dubbelriktat samband mellan skolframgång och 
hälsa, för att uttrycka det enkelt, ”mår man bra så lär man sig och lär man 
sig så mår man bra”. 
 
För att kunna vända trenden med ökande psykisk ohälsa behöver 
elevhälsan fokusera på sitt förebyggande och hälsofrämjande uppdrag. 
Skolan behöver också identifiera de elever som lider av psykisk ohälsa och 
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hänvisa dessa vidare till hälso- och sjukvården. Det arbetet kan göras på 
många olika sätt exempelvis via möten med lärararbetslagen, mentor, via 
klassbesök, arbete i det lokala elevhälsoteamet eller via signaler från 
enskilda elever och/eller vårdnadshavare. Det kräver ett tvärprofessionellt 
strategiskt och systematiskt arbete tillsammans med alla kompetenser 
inom skolenheten. 
 
För all skolpersonal gäller att man har en skyldighet att anmäla till ansvarig 
rektor om man befarar att en elev inte uppnår kunskapskraven. Elevhälsans 
personal har kompetens att identifiera psykisk ohälsa och har uppdraget att 
bistå pedagogerna med information och kunskap om detta. I skollagen 
regleras att skolhuvudmannen ska se till att det finns en samlad elevhälsa 
med tillgång till skolkurator, skolläkare, skolsköterska och skolpsykolog 
samt personal med specialpedagogisk kompetens. 
 
Eleverna i Umeå kommuns skolor kan idag kontakta ”sitt” elevhälsoteam 
på olika sätt. Om personen inte finns på plats just då jag som elev söker 
upp hen kan eleven ringa, maila eller lämna kontaktuppgifter via en 
brevlåda. Elevhälsopersonalen kontaktar då eleven snarast möjligt. 
Kontaktuppgifter finns tillgängliga både på skolan och via skolans hemsida.  
 
Elevhälsan i Umeå kommuns skolor har även möjlighet till digitala möten 
med elev och vårdnadshavare om så önskas. 
 
Skolan har även ett lagstadgat uppdrag att samverka med andra 
myndigheter däribland Regionen. Umeå kommuns skolor har idag en 
strukturerad samverkan via HLT samt via Ungdomshälsan. Vidare planerar 
Region Västerbotten för ett callcenter, En väg in, för alla barn och unga och 
deras familjer i Västerbotten som söker för psykisk ohälsa.  
Där får man råd och stöd och en bedömning av problematiken och 
vårdbehov. Finns behov av vård ska det ske på rätt nivå direkt utan 
hänvisningar och remisser.  En väg in är en samverkan mellan första linjen 
och Bup som ska bemanna callcentret. För att verksamheten ska lyckas 
krävs samverkan mellan alla aktörer som arbetar med barn och unga. 
Planerad start av verksamheten är slutet av 2020 eller i början av 2021.  
 
Utifrån det ovan beskrivna ser vi inte att det finns ett behov av att inrätta 
elevhälsa online.  

Beredningsansvarig 
Erika Holmberg 
Elevhälsochef 
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Yrkanden 
Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet för bifall 
till motionen. 
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet för avslag till 
motionen. 
 

Beslutsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut, avslag till 
motionen, mot bifall till motionen och finner att nämnden beslutar enligt 
tjänsteskrivelsens förslag. 
 

Reservation 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartier och Kristdemokraterna till förmån 
för eget yrkande. Kristdemokraternas reservation biläggs protokollet. 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 77 
Diarienr: SK-2020/00539 

Regler för ansökan och skolplacering i förskoleklass 
och grundskola 

Beslut 
För och grundskolenämnden beslutar: 
 
att nuvarande regler för ansökan och skolplacering till förskoleklass och 
grundskola gäller för läsåret 2021–2022 samt påföljande läsår om inte 
annat beslut fattas.  

Ärendebeskrivning 
För och grundskolenämnden beslutade 2019-10-24 om regler för ansökan 
och skolplacering i förskoleklass och grundskola § 84. 
Detta beslut avsåg då endast läsåret 2020–2021. Då inga förändringar skett 
i skollagstiftningen inom detta område föreslås nuvarande regler gälla även 
för läsåret 2021–2022 samt även för kommande läsår om inte annat beslut 
fattas avseende dessa regler.  

Beslutsunderlag 
Bilaga: Regler för ansökan och skolplacering i förskoleklass och grundskola, 
beslut FGN §84 2019-10-24. 

Beredningsansvariga 
Gunnar Olofsson, skolstrateg 
 

Tilläggsyrkande 
Anders Norqvist (L): Att välja skola ska vara obligatoriskt och aktivt för 
vårdnadshavaren. Information om vilka skolor som finns att välja på ska 
inkludera både skolor i kommunal regi och friskolor. 
 

Yrkande  
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för bifall till 
tjänsteskrivelsens förslag samt avslag till Anders Norqvists tilläggsyrkande.  
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Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet för bifall till tjänsteskrivelsen 
samt Anders Norqvists tilläggsyrkande. 
 

Beslutsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag och finner att nämnden 
beslutar att bifalla förslaget. 
 
Ordföranden prövar vidare tilläggsyrkandet, avslag mot bifall, och finner att 
nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 

 
Reservation 
Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet till förmån för eget yrkande. 
 

Beslutet ska skickas till 
Pedagogiska placeringsenheten 
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§ 78 
Diarienr: SK-2020/00119 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden - För- 
och grundskolenämnden år 2020 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut och anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 
Inför för- och grundskolenämndens sammanträde 2020-10-22 redovisas 
anmälda delegationsbeslut samt meddelanden som ska delges nämnden. 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Sammanställning av delegationsbeslut, upprättad vid tidpunkt för 
kallelsens utskick. 

Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
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§ 79 
Diarienr: SK-2020/00554 

Skrivelse (M) – Kartlägg och utred tryggheten på 
Umeås grundskolor 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att anse ärendet besvarat. 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har väckt en fråga om att kartlägga och utreda tryggheten på 
Umeås grundskolor. Se bilaga. 
 
Utbildningsdirektören redogör muntligt, utifrån ett uppdrag från 
arbetsutskottet, om främjande, förebyggande och åtgärdande arbete som 
pågår idag samt om planerade insatser. 
 
Yrkanden 
Socialdemokraterna: Ärendet anses besvarat med hänvisning till pågående 
kommunövergripande arbete med kartläggning, färdriktning och 
åtgärdsplan. 
 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att anse ärendet besvarat. 
 
Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna för bifall 
till Moderaternas ärende. 
 
Beslutsordning 
Ordföranden prövar bifall till ärendet mot att anse ärendet besvarat och 
finner att nämnden beslutar att anse ärendet besvarat. 
 
Reservation 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
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Informationsärenden 
 

§ 80 
Diarienr: SK-2020/00093 

Utbildningsdirektören informerar 
 

• Ekonomirapport efter september 2020. 
• Information inför kommunfullmäktiges beslut om budget och 

investeringar måndag den 26 oktober. 
• Coronasituationen i skolorna är i nuläget under kontroll och det 

finns ingen stor smittspridning bland förskolebarn eller 
grundskoleelever. 
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§ 81 
Diarienr: SK-2020/00093 

Information om skolstruktur F-6 
 
Gunnar Olofsson, skolstrateg, informerar om hur arbetet med hållbar 
skolstruktur går vidare, redogör för inkomna åsikter och frågor och 
presenterar möjliga konsekvenser för alternativa scenarios. 
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§ 82 
Diarienr:  

Personalplanering, återrapport utfall 
 
Åsa Bergström presenterar status för personalplaneringsprocessen, 
bemanningsläget och pågående översyn. 
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Kvalitetsdialog 
 

§ 83 
Diarienr:  

Kvalitetsdialog 
förskoleklass/grundskola/fritids/särskola 
 
För- och grundskolechefer och skolstrateg genomför tillsammans med för- 
och grundskolenämndens politiker kvalitetsdialog kring skolverksamhet. 
 
 
 
 
 



För- och grundskolenämnden 2020-10-22 

Reservation Kristdemokraterna § 76 

Reservation till beslutet om Elevhälsa online 
Jag beklagar att trots att yttrandet bekräftar det som beskrivs i motionen om att den 
psykiska ohälsan bland unga har försämrats så väljer man att inte öka tillgängligheten till 
Elevhälsan. Istället hänvisar man till ett planerat callcenter på regionen, som ännu inte är 
uppstartat, som ska bemannas av regionens verksamheter och där elevhälsan saknas. Risken 
finns att unga som söker hjälp kommer att hänvisas till Elevhälsan först. Det är också 
uppenbart att uppfattningen om att ingen förändring av Elevhälsans tillgänglighet behövs 
var klar långt innan svaret skrevs. Hade det inte varit så hade nämnden fått ta del av 
uppgifter som ev kostnader eller andra problem ett införande skulle kunna innebära.  

Sven-Åke Granberg, ledamot KD 
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