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Jens Backman (S), tjänstgörande ersättare för Morgan Flank 
(MP) §§ 25–27 
Camilla Berg (KD) 

Övriga deltagare: Se sidan tre 
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Ordförande:      

 Moa Brydsten (S) 

 

Justerare:      

   

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: För- och grundskolenämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-02-25 

 



Sida 2 av 27 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

För- och grundskolenämnden 2021-02-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Anslaget har satts upp:  

 

Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats: Utbildningskontoret 

 

Underskrift:   
 Annelie Holmlund
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Valter Jauhiainen (S), §§ 17–24 

Jens Backman (S), §§ 17–24, § 28, tjänstgörande ersättare, se ovan. 

Gabriel Farrysson (M) 

Ellinor Hansson (C) 

 

Tjänstemän 

Ann-Christine Gradin 

Daniel Nordgren 

Maria Runarsdotter 

Gunnar Olofsson § 20 

Fredrik Strandgren § 22–23 

Brittmari Dannelöv § 24 

Erika Holmberg § 25, § 28 

Johanna Westerlund, § 25 

Erik Ådén § 28 

Marie Aspfors § 28 

Mathias Lindberg § 28 

Annelie Holmlund 
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Beslutsärenden 
 

§ 17 

Diarienr: SK-2020/00748 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv - FGN 

februari 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar: 

 

-att fastställa dagordningen 

 

-att till protokollet notera att ingen person är jävig 

 

Ärendebeskrivning 

Föredragningslista till för- och grundskolenämndens sammanträde finns 

som bilaga och eventuella ändringar noteras. En jävig person får varken 

delta i handläggningen av ärendet eller vara närvarande vid nämndens 

behandling av ärendet. 

Beslutsunderlag 

Bilaga - föredragningslista 

Beredningsansvarig 

Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
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§ 18 

Diarienr: SK-2021/00091 

Arbetskläder till personal 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar att avslå Nasteho Landers förslag 

avseende arbetskläder för personal inom nämndens verksamhetsområde. 

 

Arbetskläder för kommunalt anställda är under beredning i 

Personalnämnden och i Utbildningsförvaltningens samverkansforum FSG.  

Förslaget saknar även finansiering och behöver beredas inför 

budgetprocessen. 

 

Ärendebeskrivning 

Nasteho Lander (V) väcker ett extraärende vid sammanträdet med för- och 

grundskolenämndens arbetsutskott. Se bilaga. 

 

Utbildningsdirektören redogör muntligt för ett kommungemensamt 

uppdrag där arbetet för närvarande är under beredning. 

 

Situationen gällande arbetskläder till personal inom förskolan planeras att 

beredas inför kommande budgetprocess. 

   
 

Yrkanden 

Nasteho Lander (V) för arbetskläder till personal inom nämndens 

verksamhetsområde i enlighet med bilaga. 

 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna för avslag till Nasteho 

Landers yrkande i enlighet med arbetsutskottets beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden prövar Landers yrkande mot arbetsutskottets förslag till 

beslut att avslå yrkandet och finner, efter votering med rösterna 10 mot 1, 

att nämnden beslutar att avslå Landers yrkande. 
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§ 19 

Diarienr: SK-2020/00638 

FGN: Internkontrollplan 2021; åtgärder 
 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar att godkänna förslag till 

internkontrollplan avseende åtgärder 2021 enligt bilaga. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen har nämnderna det yttersta ansvaret att se till att 

den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 

övrigt tillfredsställande sätt. Umeå kommuns riktlinjer för intern styrning 

och kontroll (2011-05-26) syftar till att fullgöra dessa krav och åtaganden 

genom att: 

 

- bedöma efterlevnad av verksamhetskrav,  
- genomföra riskanalys och riskvärdering samt 
- vidta åtgärder  

 

Efter nämndens beslut om riskanalys och riskvärdering har nämnden i 

denna del att ta ställning till åtgärder för att reducera och minimera 

identifierade risker. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: FGN Internkontrollplan 2021; åtgärder - förslag 

Beredningsansvarig 

Maria Runarsdotter, kanslichef 

 
   

Yrkanden 

Moderaterna för bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag, bifall mot avslag, och finner 

att nämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
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§ 20 

Diarienr: SK-2020/00696 

FGN - Minervaskolan i Umeå AB - Förfrågan om 

avtal - Modersmålsundervisning 
 

Beslut 

För och grundskolenämnden beslutar att: 

 

Minervaskolan i Umeå AB får teckna avtal med Umeå kommun avseende 

modersmålsundervisning i grundskolan under förutsättning att: 

o Avtalet är detsamma som de avtal som tecknats med alla 
andra fristående grundskolor i kommunen.  

o Avtalet gäller för perioden från höstterminen 2021 till och 
med vårterminen 2025. 

 

Ärendebeskrivning 

Skolhuvudmannen Minervaskolan i Umeå AB skickat en förfrågan till Umeå 

kommun om att få teckna avtal avseende modersmålsundervisning för 

elever i Minervaskolans grundskola och gymnasieskola.  

För och grundskolenämnden beslutade 2019-12-19 att erbjuda fristående 

huvudmän möjlighet att teckna ett entreprenadavtal med Umeå kommun 

där Kompetenscentrum för flerspråkighet skulle ansvara för och genomföra 

modersmålsundervisning för elever hos fristående huvudman. En 

förutsättning för erbjudandet var att avtal skulle tecknas före 2020-03-31, 

gällde undervisning i samtliga modersmål samt att avtalet löpte under 

minst fem år.  

Avtalen mellan fristående huvudmän och Umeå kommun innebär att elev 

hos fristående huvudman som är berättigad till modersmålsundervisning 

erhåller modersmålsundervisning utförd på entreprenad av Umeå 

kommuns Kompetenscentrum för flerspråkighet likvärdigt modersmåls-

undervisning för elever i kommunala skolor. Fristående huvudman avstår 

då tilläggsbelopp, för modersmålsundervisning (skollagen 10 kap 39§). 
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Avtalen innebär att elev som är berättigad till modersmålsundervisning får 

likvärdig kvalitet på modersmålsundervisning oavsett om eleven går i skola 

hos kommunal eller fristående huvudman.  

Minervaskolan i Umeå AB, avstod från erbjudandet att teckna avtal men 

har i sin förfrågan till Umeå kommun önskat att få teckna ett sådant avtal 

inför läsåret 2021-2022.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: För och grundskolenämndens beslut 2019-12-19 

Bilaga 2: Avtal mellan Umeå kommun och fristående huvudmän avseende 

modersmålsundervisning.  

Bilaga 3: Förfrågan från Minervaskolan AB om avtal med Umeå kommun 

om modersmålsundervisning 

Beredningsansvarig 

Gunnar Olofsson, skolstrateg 

   
 

Yrkanden 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna, 

Moderaterna och Centerpartiet för bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag, bifall mot avslag, och finner 

att nämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Beslutet ska skickas till 
Huvudman för Minervaskolan i Umeå AB 

Kompetenscentrum för flerspråkighet, Umeå kommun 
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§ 21 

Diarienr: SK-2021/00039 

Personalkooperativet Professorn ekonomisk 

förening - Ändrat tillstånd - Från hösttermin 2021 
 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar att bevilja Personalkooperativet 

Professorn ekonomisk förening, organisationsnummer 769607-3373, 

tillstånd att bedriva förskola på Amanuensvägen 2, Umeå med 60 

heltidsplatser från 2021-08-01. 

 

Ärendebeskrivning 

Personalkooperativet Professorn ekonomisk förening har i dagsläget 

tillstånd att bedriva förskola med 72 heltidsplatser på Ålidhem. Föreningen 

hyr lokaler på Amanuensvägen 2 av Umeå kommun, en byggnad med tre 

avdelningar och en fristående paviljong med en avdelning. Paviljongen har 

haft ett tidsbegränsat bygglov som nu löper ut, vilket innebär att 

paviljongen kommer att tas bort under juni 2021. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Ansökan om ändrat tillstånd 

Beredningsansvarig 

Pian Rosell, skolstrateg förskola 

 

   
Propositionsordning 

Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag, bifall mot avslag, och finner 

att nämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Personalkooperativet Professorn ekonomisk förening 
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§ 22 

Diarienr: SK-2021/00049 

FGN: Ansökan - sociala utvecklingsanslaget 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar att: 

 

-stryka "utländskt påbrå" på sida 3 i bilagan. 

 

-under rubriken "Uppföljning, utvärdering och erfarenhetsåterföring" lägga 

till vårdnadshavare som en målgrupp i processen. 

 

-med ovan angiva ändringar ansöker nämnden om medel ur 
utvecklingsanslaget för social hållbarhet i enlighet med tjänsteskrivelsen. 
 
-nämnden uppmanar KSNAU att uttala sig positivt till att ansökan får medel 
att fortsätta under nästkommande år och utvärderas i slutet av 2022. 
(detta i syfte att undvika ett snabbt avslutande och bristfällig utvärdering i 
slutet av 2021 för att vi inte vet om medel fortsätter) 
 
-förvaltningen ges i uppdrag att redovisa Umeå växer tryggt och säkerts 

lägesanalys för nordöstra stadsdelarna och även redovisa den analys och 

de åtgärder Område utbildning gör för att säkerhetsställa att stadsdelarnas 

skolor når bra studieresultat och god attraktivitet. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade den 26 oktober 2020 beslut om att inom 

kommunstyrelsens budget inrätta ett verksamhetsutvecklingsanslag för 

Social hållbarhet. För 2021 uppgår utvecklingsanslaget till 6 mnkr. 

 

Utvecklingsinitiativ och projekt som finansieras av utvecklingsanslaget för 

Social hållbarhet ska bidra till att Umeå fortsätter att växa tryggt och 

säkert.  
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Inför beslut om att bevilja eller avslå ansökan om medel ur 

utvecklingsanslaget kommer följande kriterier att beaktas. Högre prioritet 

får projekt som: 

• har en proaktiv ansats och gynnar barn, ungdomar och deras 
föräldrar. 

• avser att motverka framväxten av utsatta områden, barnfattigdom, 
segregation och kriminalitet.  

• nyttjar, testar, utvecklar evidensbaserad praktik/kunskapsbaserade 
arbetssätt 

• bidrar till en hållbar och attraktiv kommun med god livsmiljö 

• bedrivs i samarbete mellan kommunens förvaltningar, Regionen, 
myndigheter, näringsliv och föreningsliv/civilsamhälle. 

• medfinansieras av ansvarig nämnd 

 

Utifrån ovanstående föreslås för- och grundskolenämnden tillsammans 

med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt individ- och 

familjenämnden ansöka om 2 863 000 SEK för 2021 ur utvecklingsanslaget 

för social hållbarhet, för satsningen Operativt förebyggande team 

skola/socialtjänst samt, införande av insatsen SIG (Social 

insatsgrupp) - socialtjänst, gymnasieskola och polis i samverkan i enlighet 

med bifogade ansökningshandlingar. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Ansökan utvecklingsanslaget för social hållbarhet  

 

Beredningsansvarig 

Fredrik Strandgren, skolstrateg 

   
 

Yrkanden 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och 

Liberalerna för bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  
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Socialdemokraterna och Miljöpartiet för: 

 

-att nämnden uppmanar KSNAU att uttala sig positivt till att ansökan får 
medel att fortsätta under nästkommande år och utvärderas i slutet av 
2022. (detta i syfte att undvika ett snabbt avslutande och bristfällig 
utvärdering i slutet av 2021 för att vi inte vet om medel fortsätter) 
-att förvaltningen ges i uppdrag att redovisa Umeå växer tryggt och säkerts 

lägesanalys för nordöstra stadsdelarna och även redovisa den analys och 

de åtgärder Område utbildning gör för att säkerhetsställa att stadsdelarnas 

skolor når bra studieresultat och god attraktivitet. 

 

Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna för bifall till 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets yrkande. 

 

 

Vänsterpartiet för: 

-att i första hand återremittera ansökan. 

 

Socialdemokraterna och Liberalerna för avslag till Vänsterpartiets yrkande 

om återremittering. 

 

Ändringsyrkanden 

Vänsterpartiet i andra hand för: 

 

-att stryka "utländskt påbrå" på sida 3. 

-att ansökan kompletteras med bilaga 1 ”stöd och omsorg: behov av tidiga 

insatser, samverkan och samlad kompetens för att motverka social oro.” 

-att under rubriken "Uppföljning, utvärdering och erfarenhetsåterföring" 

lägga till vårdnadshavare som en målgrupp i processen.  

-att insatsen som framgår i för- och grundskolenämndens resultatmått 

2.1.3 i styrkortet år 2021 ska ingå ansökan. 

 

Miljöpartiet och Socialdemokraterna för bifall till Västerpartiets första att-

sats: 

att stryka "utländskt påbrå" på sida 3. 
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Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna för bifall till 

Vänsterpartiets tredje att-sats:  

att under rubriken "Uppföljning, utvärdering och erfarenhetsåterföring" 

lägga till vårdnadshavare som en målgrupp i processen. 

 

Liberalerna för avslag till Vänsterpartiets övriga att-satser. 

 

Moderaterna för avslag på Vänsterpartiets samtliga att-satser. 

 

 

Propositionsordning 

Ordföranden prövar Vänsterpartiets yrkande att återremittera ansökan 

mot att beslut ska fattas vid dagens sammanträde och finner att nämnden 

beslutar att avslå Vänsterpartiets yrkande om återremittering. 

 

 

Ordföranden prövar vidare tjänsteskrivelsens förslag till beslut, bifall mot 

avslag, och finner att nämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens 

förslag. 

 

 

Därefter prövar ordföranden Socialdemokraternas och Miljöpartiets 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att nämnden beslutar att bifalla 

yrkandet. 

 

 

Ordföranden prövar sedan Västerpartiets första att-sats i 

ändringsyrkandet, att stryka "utländskt påbrå" på sida 3, bifall mot avslag, 

och finner att nämnden beslutar att bifalla yrkandet första att-sats. 

Reservation: 

Lena Riedl (M) och Anders Norqvist (L) reserverar sig mot beslutet. 

 

Ordföranden prövar Vänsterpartiets andra att-sats i ändringsyrkandet, att 

ansökan kompletteras med bilaga 1 ”stöd och omsorg: behov av tidiga 

insatser, samverkan och samlad kompetens för att motverka social oro.”, 
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avslag mot bifall och finner att nämnden beslutar att avslå yrkandets andra 

att-sats. 

 

Ordföranden prövar Vänsterpartiets tredje att-sats i ändringsyrkandet, att 

under rubriken "Uppföljning, utvärdering och erfarenhetsåterföring" lägga 

till vårdnadshavare som en målgrupp i processen, bifall mot avslag, och 

finner att nämnden beslutar att bifalla yrkandet tredje att-sats. 

 

Ordföranden prövar Vänsterpartiets fjärde att-sats i ändringsyrkandet, att 

insatsen som framgår i för- och grundskolenämndens resultatmått 2.1.3 i 

styrkortet år 2021 ska ingå ansökan, avslag mot bifall, och finner att 

nämnden beslutar att avslå yrkandet fjärde att-sats. 

 

Reservation: 

Nasteho Lander (V): 

I ansökan saknas det ett tydligt samband mellan problembilden och dess 

orsak, samt hur åtgärderna bidrar till att elever klarar kunskapskraven. Det 

är också otydligt hur insatserna bidrar till ett ökat samhällsengagemang. 

Det är även anmärkningsvärt att frågan om personaltäthet och kompetens-

försörjningen inte ingår i problembilden. Flera gånger hänvisar man till 

vikten av att klara kunskapskraven och hur studietiden är viktig, ändå 

saknas exempel på hur insatsen ska arbeta med just detta. Ingenstans 

framgår det att man avser att förstärka skolans personal med special-

pedagoger eller andra kompetenser som möter ett barns pedagogiska 

behov.  

De lösningar som föreslås saknar dessutom medskapande tillsammans med 
vårdnadshavare och målgruppen. Det framgår inte heller att den 
möjligheten kommer arbetas fram, vilket rimmar illa med Barn-
konventionens artikel 12.    
Ungdomsgården för mellanstadiets elever är en redan befintlig verksamhet 
där synpunkter om verksamheter bör gå att inhämta innan de föreslås som 
insatser som ska fortsätta och/eller förstärkas.  I ansökan står det svepande 
meningar så som ”signaler”, ”indikationer” där man påstår en del allvarliga 
saker, utan att de framgår från vem/vars, och vem som mottagit denna 
information. En kommun ska inte ta beslut med de underlag som finns nu 
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där det saknas källa och bilagor i beslutsunderlaget. Inte heller bör en 
kommun ta beslut utan ett barnperspektiv då det bäddar för att resurserna 
inte möter målgruppens behov.   
 
Vi förstår att ansökan formuläret kommit sent och att ansökningstiden är 
kort. Men om man gör insatser som saknar förankring och inte möter 
målgruppens behov, kan förtroendet bland den primära och sekundära 
målgruppen bli skadat. Utöver att det blir en kostsam men verkningslös 
insats.  
 

Beslutet ska skickas till 
KS-diarium 

Monica Wahlström, verksamhetschef 

Anna Cederlund, biträdande verksamhetschef 

Anna Persson, skolstrateg 
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§ 23 

Diarienr: SK-2020/00623 

FGN: Yttrande över Motion nr 35/2020 - Polisanmäl 

alla brott i skolan 
 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att 

avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna (M) lyfter i sin motion en alarmerande utveckling av hot och 
våld i skolmiljö och hänvisar bland annat till Brottsförebyggande rådets 
(Brå) rapport ”Skolundersökningen om brott 2019”, där det enligt 
rapporten uppges att ungefär hälften av alla elever i årskurs 9 blivit utsatta 
för brott och många av dessa i skolmiljö. Vidare beskrivs att oron för brott 
kan leda till att unga undviker vissa platser, aktiviteter eller personer. 
Motionen beskriver fortsatt att det i lokalmedias reportage framgått att 
dödshot bland elever är en ökande trend och att fysiskt våld sker i större 
omfattning än de ”incidenter” som anmäls och att det finns en utbredd 
tystnadskultur. Moderaterna anser att skolan ska vara en trygg plats för 
såväl elever som personal och har därför i sin motion föreslagit att 
Kommunfullmäktige uppdrar till för- och grundskolenämnden samt 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utarbeta en ny handlingsplan 
för brott där skolans riktlinjer och rutiner vid brott i skolan utformats 
utifrån följande huvudregler. 
• Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras.  
• Skolan ska polisanmäla alla brott som sker under skoldagen eller i 
anslutning till skoldagen.  
• Skyldigheten att polisanmäla ett brott gäller även när gärningsmannen 
inte fyllt 15 år.  

Motivering till beslut 

För- och grundskolenämnden delar Moderaternas åsikt om att brottsliga 

handlingar aldrig ska accepteras och att skolan ska vara en trygg plats och 

har därför i uppdragsplanen satt ett särskilt fokus på just trygghet. 

Elevenkäterna i grundskolan som visar på en stor trygghet hos eleverna i 

Umeå kommun indikerar att ett långsiktigt fokus på trygghet ger resultat.  
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I Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskningar är trygghet och 

studiero ett av de områden som granskas, områden som forskningen visar 

är viktiga för att uppnå en framgångsrik undervisning. I Skolinspektionens 

beslut från juni 2020 kan man läsa: ”Den sammanfattande motiveringen till 

bedömningen är att huvudmannen har en god kännedom om och en 

välfungerande systematik när det gäller både grundskolans och 

gymnasieskolans studieresultat och resultat av arbetet med att skapa 

trygga miljöer i skolan.” 

 

För-och grundskoleförvaltningen genomför regelbundna revideringar av 

handlingsplaner utifrån ny lagstiftning och eller domar från prejudicerande 

rättsinstanser. För- och grundskolans nu gällande Handlingsplan vid våld, 

hot om våld samt polisanmälan vid brott (Se bilaga) är framtagen mot 

bakgrund av att inte finns några nationella föreskrifter som anger om, hur 

eller när polisen ska koppla in när ett brott begåtts på skolan, samt att 

Skolverket riktat önskemål om att alla kommuner ska ta fram riktlinjer om 

hur skolan ska agera när ett brott begåtts i syfte att bidra till likvärdighet 

samt en bättre samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. 

 

Handlingsplanen ska fungera som stöd i det förebyggande arbetet, i den 

akuta situationen samt vid uppföljningen av en händelse eller tillbud vid 

alla förskolor och skolor.  I handlingsplanen tydliggörs att alla barn och 

elever i förskolan och skolan ska ha en god arbetsmiljö, känna sig trygga 

och säkra under skoltid vilket gör det viktigt att åtgärder vidtas omedelbart 

när barn och ungdomar begår brott. Handlingsplanen utgår från 

portalparagrafen barnets bästa och tar fasta på grundtanken i svensk rätt 

att ansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas mot elever som begår brott i 

första hand vilar på socialtjänsten och inte på rättsväsendet, i synnerhet 

när det gäller yngre elever.  

 

Handlingsplanen poängterar att skolans utgångspunkt är att brott och 

kriminalitet ska behandlas på samma sätt i skolan som övriga delar i 

samhället. Vilket tydliggörs genom att skolans huvudregel är att alla 

misstänkta brottsliga handlingar ska polisanmälas av skolan. Huvudregeln 

innebär dock inte att alla brottsliga händelser på skolan bör polisanmälas. 

Händelsernas allvar ska alltid bedömas och därefter ska polisanmälan 
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övervägas. Vid övervägandet ska arten av det misstänkta brottet, elevens 

ålder, huruvida det finns förutsättningar för polisen att utreda det 

misstänka brottet och andra särskilda skäl vägas in. Vid tveksamheter 

rådgörs med polisen och i de fall där skolan efter samråd med polisen kan 

förutse att någon utredning inte kommer ske bör skolan avstå från att göra 

en polisanmälan.  

 

Handlingsplanen och dess bilagor upplyser om att det inte finns något 

formellt hinder mot att skolan gör en polisanmälan, att JO i ett antal fall 

ställt sig kritiskt till när skolor polisanmäler unga elever, att polisen endast 

utreder vissa misstänka brott av personer under 15 år samt att desto yngre 

barn/mindre allvarligt brott desto mindre anledning att anmäla brott.  

 

Sammanfattningsvis tydliggör den nu gällande Handlingsplan vid våld, hot 

om våld samt polisanmälan, som bygger på lagstiftning och domar från 

prejudicerande rättsinstanser, att skolan alltid ska vidta de åtgärder som 

krävs och är förenliga med skollag och andra rådande föreskrifter för att 

säkerställa barns och elevers trygghet samt att det är olämpligt att på skola 

ha en rutin för att anmäla alla misstänkta brott oavsett brottets art och 

ålder. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Motion nr 35/2020 - Polisanmäl alla brott i skolan - Grundskola – 

Gymnasieskola 

Bilaga 2. Handlingsplan vid våld, hot om våld samt polisanmälan vid brott 

Beredningsansvarig 

Fredrik Strandgren, skolstrateg 

 

   

Yrkanden 

Moderaterna för bifall till motionen. 

 

Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna för avslag till motionen. 
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Propositionsordning 

Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionen mot att 

bifalla motionen och finner att nämnden beslutar att bifalla 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation: 

Lena Riedl (M) till förmån för eget yrkande. 

Beslutet ska skickas till 
KS-diarium 
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§ 24 

Diarienr: SK-2021/00066 

FGN: Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid 
 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar att godkänna förslag till reviderade 

riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid enligt bilaga 2. 

 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare 

som har sin ordinarie arbetstid förlagd till kvällar, nätter och helger. Med 

omsorg på obekväm arbetstid menas de tider då ordinarie förskole- 

fritidsverksamhet samt pedagogisk omsorg är stängd.  

 

För verksamheten finns tidigare beslutade riktlinjer som nu behöver 

revideras utifrån behov av tydliggöranden samt att ge förbättrad service till 

vårdnadshavare och barn.  

 

De revideringar som innebär förändringar utifrån tidigare fattat beslut i för- 

och grundskolenämnden är följande:  

 

• Öppningstiden har ändrats till 17.00 från att tidigare varit 17.30. 

• Senaste kvällstiden att hämta sitt barn har ändrats till 22.00 från att 
tidigare varit 21.30.  

• Tidigaste morgontiden att hämta sitt barn har ändrats till 06:00 från 

att tidigare varit 05:30.  

• Tidigaste morgontiden att lämna sitt barn har ändrats till 06:00 från 

att tidigare varit 05:30  

• Om platsen inte nyttjats på två månader sägs platsen upp 
automatiskt. Vid behov av plats därefter skall ny ansökan göras. 

• Enhetens kapacitet är ca 40 inskrivna barn. 

• Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds vårdnadshavare med barn 
inskrivna i kommunal eller fristående förskole- och 
fritidsverksamhet samt pedagogisk omsorg i Umeå kommun. 
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• Beslutet gällande särskild prövning av behov av omsorg på obekväm 
arbetstid delegeras till enhetschef för verksamheten. Beslutet var 
tidigare delegerat till utvecklingsledare i för- och grundskolan. 

• Vårdnadshavares 8 timmars vila för rätt till omsorg ska infalla efter 
ett arbetspass.    

• Vid ändringar i barnets schema ska detta göras två veckor i förväg. 
Detta för att verksamheten ska kunna planeras och för att kunna 
säkerställa att det finns plats för barnet.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Ursprungliga riktlinjer daterad 2011-12-15 

Bilaga 2. Förslag till nya reviderade riktlinjer 

Beredningsansvarig 

Brittmari Dannelöv, enhetschef Aftonstjärnan 

    

Yrkande 

Socialdemokraterna för bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut, bifall mot avslag, 

och finner att nämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens förslag till 

beslut. 

Beslutet ska skickas till 
KS diarum 

Brittmari Dannelöv 
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§ 25 

Diarienr: SK-2021/00014 

FGN: Patientsäkerhetsberättelse 2020 - Hälso- och 

sjukvård i elevhälsan - Ledningssystem - Kalenderår 

2021 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar att nämnden har tagit del av 

informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Information lämnas till vårdgivaren om patientsäkerhetsberättelse och 

ledningssystem för den del av elevhälsans verksamhet som regleras i hälso- 

och sjukvårdslagen. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Patientsäkerhetsberättelse 2020 Elevhälsan FGN och GVN. 

Bilaga 2: Ledningssystem elevhälsan FGN 2021. 

 

Beredningsansvarig 

Erika Holmberg, elevhälsochef/verksamhetschef 
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§ 26 

Diarienr: SK-2021/00017 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden - För- 

och grundskolenämnden 2021, 2021-02-25 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbeslut och anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 

Inför för- och grundskolenämndens sammanträde 2021-02-25 redovisas 

anmälda delegationsbeslut och anmälningsärenden som ska delges 

nämnden. 

Beslutsunderlag 

Bilaga – Sammanställning av delegationsbeslut och anmälningsärenden, 

upprättad vid tidpunkt för kallelsens utskick. 

Beredningsansvarig 

Annelie Holmlund, nämndsekreterare  
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Informationsärenden 
 

§ 27 

Diarienr: SK-2021/00012 

Utbildningsdirektören informerar 
 

Skolval 

Gunnar Olofsson, skolstrateg, ger nulägesinformation avseende utfall av 

årets skolval. 

 

Coronainformation 

Regionen har för närvarande väldigt stor smittspridning, där Lycksele och 

Skellefteå står för den stora andelen.  

 

Nya lokala rekommendationer påverkar nämndens verksamheter och 

samråd har hållits med regionens smittskyddsläkare. Beslut har därefter 

fattats om fortsatt delvis distansundervisning för de kommunala 

högstadieskolorna. Samma undantag för olika elevgrupper som tidigare 

gäller. 

 

Beslut har även fattats om fortsatt heldistansundervisning för tre klasser 

vid Ersängskolans träningsskola för 24–26 februari. 

 

Frånvaro bland elever och personal analyseras. 

 

Ingen generell rekommendation finns från smittskyddsläkare vad gäller 

munskydd, däremot uppmaning om att göra riskbedömning där behov kan 

finnas. Tre situationer har med stöd av smittskyddsläkare identifierats: 

- I inomhusmiljöer där nära kontakt trots vidtagna åtgärder inte går att 

undvika och där man träffar vuxna personer.  

- I klassrumssituation i gymnasieskolan och i åk 7–9 då du som vuxen under 

längre tid inte kan hålla avstånd (2m, tillfälliga möten räknas inte som en 

längre tid).  
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- När medarbetare i sitt yrkesutövande träffar många olika grupperingar av 

vuxna personer och det svårt att säkra att avstånd hålls (2m). 

 

Skolmiljarden 

Information ges om pågående beredning av statsbidraget Skolmiljarden där 

Umeå kommun tilldelas 11,8 miljarder kronor. Dessa ska fördelas mellan de 

två skolnämnderna. Bidraget syftar till att öka förutsättningen för alla barn 

och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. 

 

Process med Lärarförbundet 

Brev har inkommit från Lärarförbundet där dialog nu förs. 
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§ 28 

Elevhälsa 
 

Elevhälsochef Erika Holmberg och hennes medarbetare informerar om 

elevhälsans uppdrag. 
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