
 

                           

Motion till kommunfullmäktige Umeå kommun 

 

Skoldirektörens ledningsgrupp tog 2015-04-29 beslut om handlingsplan om 

polisanmälan vid våld. Vi har också under senaste mandatperioden hört från för-
och grundskolenämndens ordförande att rektor ska polisanmäla när ett brott 

begåtts. Umeå kommuns riktlinje är att skolan ska polisanmäla alla brott 
som utförs i skolan eller i anslutning till skoldagen. Vad menas med brott? Med 
brottsliga handlingar avses här i första hand stölder, skadegörelse, förtal, olaga 

intrång, utpressning, våld/misshandel, hot, hets mot folkgrupp, droginnehav, 
försäljning och langning eller vapeninnehav. Inom ramen för begreppen våld och 

hot om våld avses kränkningar som innebär betydande risk för fysisk eller 
psykisk skada. Ifall IT/sociala medier används vid utförandet av brottet 
rubriceras det på samma sätt som ovan.  

 
Skolans utgångspunkt ska vara att brott och kriminalitet ska behandlas på 

samma sätt i skolan som i övriga delar av samhället. Det är därför polisens, inte 
skolans, uppgift att bedöma om eller när ett brott begåtts. Av den anledningen 
är det skolans huvudregel att alla brottsliga handlingar ska polisanmälas, och att 

skolan ska göra polisanmälan.  
 

När den brottsliga handlingen utförts av elev/elever ska anmälan i första hand 
göras av rektor på skolan. Om ett läge skulle uppstå att rektor inte finns 
tillgänglig ska den i personalen som bevittnat brottet göra anmälan. Huvudregeln 

är att det är skolan som ska anmäla händelsen. Detta gäller också i de fall då 
målsägaren själv, av olika skäl, inte vill eller vågar anmäla händelsen. De brott 

som definieras i strafflagen är brott också om de begås av personer under 15 år, 
trots att målet inte behandlas i domstol och inget straff döms ut. 
 

En vårdnadshavare till en elev med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har 
anmält en rektor på skolan till justitieombudsmannen, JO. Sommaren 2018 

meddelade JO sitt beslut som i stora drag innebär att det riktades skarp kritik till 
kommunens överenskommelse om att anmäla alla misstänkta brott i skolan. 
Enligt JO bör skolan vara restriktiv särskilt när det gäller barn under 12-år. 

Utgångspunkten ska istället vara att socialtjänsten kontaktas vid behov.  
 

Min egen erfarenhet från skolans värd säger att samverkan med vårdnadshavare 
ger bästa utfallet för den enskilde individen/eleven. HLT (hälsa, lärande, 
trygghet) är en beprövad modell som innebär att representanter från för- och 

grundskola, elevhälsa, hälsocentral och socialtjänst träffas för ett HLT-möte. 
Efter samtycke från vårdnadshavarna resonerar gruppen om vem/vilka 

professioner som kan hjälpa familj på bästa sätt. Inom en vecka efter genomfört 
HLT-möte får vårdnadshavare en återkoppling från mötet.  

 
Om rektor i sin profession tillsammans med vårdnadshavare och den skolförlagda 
elevhälsan får avgöra vilka åtgärder som ska vidtas ger det de bästa 

förutsättningar för den enskilde eleven inte en polisanmälan.  

 
 



 

                           

Centerpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta:  

 
att Handlingsplan om polisanmälan ses över och revideras utifrån Jos 

beslut, 
att kommunen säkerställer att vårdnadshavare och elever i Umeå 

kommuns skolor erbjuds stöd av HLT, 

att krav införs på att varje rektor i Umeå kommun ansvarar för att införa 
ett likabehandlingsteam på den/de skolor hen har ansvar för. 
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