
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-01-27 

 

För- och grundskolenämnden 

Tid: Torsdagen den 27 januari 2022 kl. 09:00-14.00, lunch 12.00-
13.00 

Plats: Saluten och digitalt via Teams 

Beslutande: Moa Brydsten (S), ordförande 
Lena Riedl (M), 1:e vice ordförande 
Tobias Holmbom (V), 2:e vice ordförande 
Roland Samuelsson (S) 
Linda Burén (S) 
Katarina Nilsson Reian (S), ersättande ledamot för Jimmy 
Liljefelt (S) 
Valter Jauhiainen (S) §§ 1-9, ersättande ledamot för Jessica      
Åberg (V) 
Ron Mahieu (C) 
Anders Norqvist (L) 
Arvid Lundberg, ersättande ledamot för Morgan Flank (MP) 
Camilla Berg (KD) 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Lena Riedl  
  

 
Sekreterare: Digital signatur      §§ 1-11 
 Annelie Holmlund 

 
Ordförande: Digital signatur 
 Moa Brydsten  
 
Justerare: Digital signatur 
 Lena Riedl  

 
 

 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

 
Organ: För- och grundskolenämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-01-27 
 
Anslaget har satts upp:  



Sida 2 av 25 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
För- och grundskolenämnden 2022-01-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 
Anslaget tas ner:  
 
Förvaringsplats: Utbildningskontoret 
 
Underskrift:   

 Linda Hellquist
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Rosa Vallgårda (S), §§ 1-9 
Jens Backman (S) 
Gabriel Farrysson (M) 
Ellinor Hansson (C) 
Wilma Hvirfvel (L), §§ 1-9 
 
 
Tjänstemän 
Ann-Christine Gradin 
Daniel Nordgren 
Maria Runarsdotter 
Åsa Bergström 
Sofia Öberg 
Gabrielle Hultdin 
Annelie Holmlund 
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Beslutsärenden 
 

§ 1 
Diarienr: SK-2022/00006 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv - FGN 
januari 

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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§ 2 
Diarienr: SK-2021/00268 

FGN: Årsbokslut 2021 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar 
 
att        godkänna årsredovisningen för 2021  
 
att  godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2021 och gör 

bedömningen att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig 
 
att  godkänna uppföljning av nämndens uppdrag till förvaltningen för 

2021 
 
Nämnden beslutar vidare  
 
att        hemställa hos Kommunfullmäktige att för- och grundskole-

nämndens överskott överförs till nämndens fiktiva egna kapital.  
 

att        hemställa hos Kommunfullmäktige att för- och grundskolenämnden 
får ta med den del av statsbidraget Skolmiljarden (riktade insatser 
för att minska effekterna av pandemin) som inte kunnat nyttjas 
under 2021, motsvarande 2 075 tkr.  

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fattade i juni 2019 beslut om förändrad 
rapportstruktur för kommunens nämnder och bolag. I enlighet med denna 
har nämnden att upprätta årsbokslut, följa upp den interna kontrollen och 
fullmäktiges mål och uppdrag för avrapportering till kommunstyrelsen. 
Nämnden har också att ta ställning till uppföljning av nämndens uppdrag 
till förvaltningen samt styrkort. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Förvaltningens samlade arbete har sedan mars 2020 präglats av den 
pågående coronapandemin. Fokus har legat på att vidta åtgärder för att 
minska smittspridning, minska oro och att värna arbetsmiljön. Den aktuella 
händelseutvecklingen liksom myndigheternas rekommendationer har 
kontinuerligt följts och så långt som möjligt omsatts i lokala rutiner. 
Beredskapsplan och riskbedömningar för förvaltningen har utarbetats för 
att tydliggöra planeringsförutsättningar, roller och ansvar att hantera en 
allvarlig händelse samt minimera smittspridning och därmed effekter på 
verksamheten.  
 
Betygsresultaten vårterminen 2021 visar på förbättrade meritvärden i 
årskurs 6 och årskurs 9. Flickornas resultat utmärker sig särskilt positivt då 
meritvärdet i årskurs 9 för flickor är det högsta som uppmätts de senaste 
fem åren. Meritvärdet i årskurs 9 har ökat från totalt 229 till 231 från förra 
läsåret, flickor från 241 till 248, pojkar minskar något från 218 till 217. 
Andelen behöriga till gymnasiet ligger på totalt 90 procent. Behöriga till 
gymnasiestudier bland nyanlända har ökat markant från 2020 till 2021. 
Elevernas måluppfyllelse i årskurs 6 visar att andelen godkända elever ökar 
i svenska och matematik men att könsskillnaden i betyg i svenska är 
fortsatt stor där flickorna ligger högre. Betygen i årskurs 7 och 8 är dock 
lägre än förväntat där distansundervisningen bedöms ha satt sina spår i 
betygen, framför allt i ämnen med praktiska inslag som kemi och teknik.  
 
Umeå kommun är en av de kommuner som i samverkan med Skolverket 
genomför en utvecklingssatsning för att stärka utbildningens kvalitet för 
nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Insatserna ska stödja förskolan 
och skolan att skapa bättre förutsättningar för måluppfyllelse. En 
slutredovisning kommer att lämnas till Skolverket första kvartalet 2022. 
Förvaltningen kommer enligt plan att fortsätta detta angelägna 
utvecklingsarbete. 
 
Statsbidraget likvärdig skola möjliggör insatser på huvudmannanivå liksom 
på 
skol- och klassrumsnivå, till exempel förstärkningar inom elevhälsan och 
studie- och yrkesvägledning. 
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Det statliga stödet Skolmiljarden har under året tilldelats nämnden som 
syftar till att mildra effekterna av pandemin och det befarade 
kunskapstappet. En rad insatser har genomförts.   
 
Nämnden fattade under juni månad beslut om ny resursfördelningsmodell i 
förskola och pedagogisk omsorg. Den nya resursfördelningsmodellen 
träder i kraft 1 januari 2022.  
 
För- och grundskolenämnden beslutade i november att organisera 
utbildning för elever i områdesbaserade eller kommungemensamma 
resursgrupper som syftar till att skapa bättre förutsättningar och fler 
möjligheter att kunna genomföra anpassningar i lärmiljöer för elever med 
stort behov av stöd. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: FGN årsrapport till KS, jan-dec 2021 
Bilaga 2: FGN uppföljning internkontrollplan, jan-dec 2021 
Bilaga 3: FGN uppföljning nämndens uppdrag till förvaltningen, jan-dec 
2021 
Bilaga 4: FGN uppföljning av nämndens styrkort, jan-dec 2021 
 

Beredningsansvariga 
Maria Runarsdotter, kanslichef 
Sofia Öberg, ekonomichef 
Åsa Bergström, HR chef 
   

Yrkanden 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet för bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 
 

Tilläggsyrkanden 
Socialdemokraterna för 
-att hemställa hos Kommunfullmäktige att för- och grundskolenämndens 
överskott överförs till nämndens fiktiva egna kapital.  
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-att hemställa hos Kommunfullmäktige att för- och grundskolenämnden får 
ta med den del av statsbidraget Skolmiljarden (riktade insatser för att 
minska effekterna av pandemin) som inte kunnat nyttjas under 2021, 
motsvarande 2 075 tkr.  
 
Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 
för bifall till Socialdemokraternas tilläggsyrkande. 
 
Inga motyrkanden finns. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut inklusive 
Socialdemokraternas tilläggsyrkande, bifall mot avslag, och finner att 
nämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsen med tillägg. 

 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
anette.sjodin@umea.se, handlingar i Wordformat 
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§ 3 
Diarienr: SK-2021/00566 

FGN: Internkontrollplan 2022, riskanalys 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar 
 
-att godkänna förslag på internkontrollplan avseende riskanalys 2022  
 
-att nämnden har tagit del av komplettering verksamhetsanalys 2022 

 

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 information i decembernämnden om bedömd efterlevnad av 
verksamhetskrav har nämnden i denna del att identifiera omständigheter 
som anses utgöra risk för att generella verksamhetskrav inte uppfylls.  

Beslutsunderlag 
Efterlevnad av nämndens verksamhetskrav genom tydliga rutiner, roll och 
ansvarsfördelning har kompletterats (bilaga 2) med bedömning av uppdrag 
L: att utreda förutsättningar för och ge förslag på hållbar tillgång på 
förskoleplatser de kommande 10 åren. Eftersom arbetet med att utse roll 
och ansvarsfördelning pågår bedöms kravet tillgodoses till viss del. I övrigt 
är efterlevnaden av nämndens verksamhetskrav tämligen god. Effekterna 
av coronapandemin har dock inneburit stora påfrestningar under 2021 vad 
gäller omställd undervisning och skolfrånvaro. Åtgärder har vidtagits såsom 
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utökad lovskola, läxhjälp vilka har gett viss effekt men bedömningen är att 
nämnda åtgärder behöver fortgå under 2022 för att minimera risken. 
 
För kontrollområden som är åtgärdade bedöms risk inte längre föreligga 
och föreslås därför att strykas ur 2022 års internkontrollplan. Detta gäller 
attestreglemente och ett av de identifierade riskerna under 
kontrollområdet arbetsmiljö under coronapandemi. De kvarstående åtta 
kontrollområdena har riskvärderats utifrån en fyra-gradig skala för 
sannolikhet och konsekvens.  
Föreslagen riskvärdering bildar riskvärden mellan 4-12 som 
rekommenderar att åtgärder vidtas för att reducera riskerna. Dessa 
åtgärder återkommer förvaltningen med förslag på vid nästa sammanträde 
i februari. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: FGN Internkontrollplan 2022: riskanalys – förslag 
Bilaga 2: FGN Internkontrollplan 2022; verksamhetsanalys 
Bilaga 3: Definitioner riskvärdering 

Beredningsansvarig 
Maria Runarsdotter, kanslichef 
 
 
Propositionsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut, bifall mot avslag, 
och finner att nämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsen. 
 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
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§ 4 
Diarienr: SK-2021/00516 

FGN: Reviderade styrkort 2022 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att med borttag av ”sin frånvaro” i 
bilagan under punkt 13.2.4, godkänna förslag till styrkort 2022. 
 

Ärendebeskrivning 
I det till uppdragsplanen tillhörande styrkortet, som revideras årligen, 
anges mätvärden för nämndens mål och resultatmått kopplade till de 
övergripande KF målen. I 2022 års styrkort föreslås resultatmåtten 6.1.2 
och 6.1.3, om att nyanställa och erbjuda praktikplatser för personer med 
funktionsnedsättning, att utgå. Detta med anledning av att målet är svår 
att mäta eftersom det inte är tillåtet att särskilt registerföra personer med 
funktionsnedsättning.  
 
För avsnittet inre kvalitet föreslås genomsnittlig sysselsättningsgrad 9.1.3 
att utgå samt att lägga till utbildade skyddsombud och index för 
organisatorisk och social arbetsmiljö vilka grundar sig i Personalnämndens 
beslut.  

Beslutsunderlag 
Bilaga: FGN förslag styrkort 2022 

Beredningsansvarig 
Maria Runarsdotter, kanslichef 
 
   
Ändringsyrkande 
Miljöpartiet för att under punkt 13.2.4 stryka ”sin frånvaro”. 
 
Inga motyrkanden finns. 
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Propositionsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut, bifall mot avslag, 
och finner att nämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Ordföranden prövar vidare Miljöpartiets ändringsyrkande, bifall mot 
avslag, och finner att nämnden beslutar att bifalla ändringsyrkandet. 
 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
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§ 5 
Diarienr: SK-2021/00606 

FGN: Ombudgetering av investeringsanslag 2021 till 
2022, 2023, 2024 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att hemställa hos 
kommunfullmäktige att ombudgetera 4 309 tkr från 2021 års 
investeringsmedel till 2022,2023,2024 enligt bilaga. 
 
Nämnden beslutar vidare att ärendet justeras omedelbart. 
 

Ärendebeskrivning 
För- och grundskolenämnden har tilldelats 14 750 tkr i investeringsmedel 
för år 2021. Av dessa har nämnden förbrukat 9 667 tkr. Investeringsmedel 
motsvarande 5 083 tkr har inte förbrukats under året. Av dessa föreslås 4 
309 tkr ombudgeteras eftersom projekt är senarelagda och inte håller den 
ursprungliga tidsplanen eller är uppdelade i etapper.  
 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Förslag ombudgetering av investeringsmedel 

Beredningsansvarig 
Sofia Öberg, ekonomichef 
   

Propositionsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut, bifall mot avslag, 
och finner att nämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens förslag. 
 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef 
Lokalplanerare vid utbildningsförvaltningen 
KS Diarium 
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§ 6 
Diarienr: SK-2021/00524 

FGN: Yttrande över motion 31/2021 - En barn- och 
ungdomsvänligare kommun 

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

Vänsterpartiet deltar ej i beslutet, men lämnar en protokollsanteckning. 
 

Ärendebeskrivning 
Motionen tar utgångspunkt i att barnkonventionen slår fast att vid alla 
åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms vara barnets bästa 
beaktas i första hand. Motionen belyser att såväl tjänstepersoner som 
politiker behöver ha kunskaper om barns rättigheter och vad det betyder i 
praktiken, samt tydliggör att det är Umeå kommun som arbetsgivare som 
ansvarar för att alla berörda yrkesgrupper erbjuds fortlöpande 
kompetensutveckling om barns rättigheter och hur dessa ska omsättas i 
praktiken. I syfte att underlätta och säkerställa att Umeå kommun utformar 
en övergripande policy för hur barnkonventionen ska förverkligas i 
praktiken och hur arbetet årligen ska följas upp och utvärderas föreslår 
Centerpartiet att: 
 
-Umeå kommun inrättar en politiskt obunden 
Barnombudsstrateg/Barnombudsman vars uppgift är att säkerställa att 
kommunen alltid tar hänsyn till barns- och ungdomars perspektiv i sitt 
arbete, vid beslut och verka för att öka kunskapen i kommunernas 
nämnder och förvaltningar om ungas situation och behov. 
 
-Umeå kommun fr.o.m. 2022 redovisar och utvärderar sin verksamhet 
utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv, i enlighet med kriterierna i FN:s 
barnkonvention, i årliga barnbokslut. 
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Motiv till beslut 
För- och grundskolenämnden välkomnar ett stärkt barnrättsperspektiv och 
delar Centerpartiets uppfattning om att det är av yttersta vikt att politiker 
och tjänstepersoner har den kompetens som krävs för att kunna ta ansvar 
för att skapa förutsättningar för barn att åtnjuta sina rättigheter utifrån 
barnkonventionen. 
 
Barnkonventionen är inkorporerad i svensk lag sedan 1 januari 2020 men 
när det gäller område utbildning ingår huvudprinciperna sedan tidigare i 
Skollagen (2010:800). I skollagens portalparagraf, kap 2 10 § Särskild 
hänsyn till barnets bästa, tydliggörs att i all utbildning som rör barn ska 
barnets bästa var utgångspunkt. Barnets inställning ska så långt som 
möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla 
frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i 
förhållande till barnets ålder och mognad. Detta innebär att 
barnkonventionen ingår som en naturlig del i förskolans och skolans arbete 
och att barnrättsperspektivet ska tas i beaktande i alla beslut som rör barn 
och elever. Men detta innebär inte att det saknas behov av 
kompetensutveckling. I Umeå kommun kommer utbildning i 
barnkonsekvensanalys anordnas för utbildningsförvaltningen och 
kommunala för- och grundskoleverksamheter under 2022. 
Förvaltningsspecifika checklistor och analysstöd har tagits fram och ett 
arbete för att vidareutveckla arbetet med prövning av barnets bästa, ett 
arbete som innefattar när och hur barnkonsekvensanalyser ska ske. 
 
I flera av landets kommuner finns kommunala barnombud. Uppdragen 
varierar från att stödja elevers rättigheter, till att informera om 
barnkonventionen eller att säkerställa att barn och unga kommer till tals i 
frågor som berör dem. Stockholms stad har en barnombudsman som 
ansvarar för att utveckla arbetet med barnkonventionen, uppmärksamma 
att barns rättigheter och intressen tillgodoses i stadens styrdokument samt 
granska hur barns rättigheter implementeras. Botkyrka kommun och 
Strängnäs kommun har inrättat barnombudsmän som bevakar barn och 
ungdomars intresse vid beslutsfattande samt underlättar möten mellan 
ungdomar och politiker. Borås stad, Jönköpings kommun och Norrköpings 
kommun har inrättat en funktion för information och stöd i frågor om 
kränkande behandling.  
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Det är stor skillnad mellan att ha en övergripande policy på nämnds nivå 
där barnrättsperspektivet beaktas i alla beslut som tas som involverar barn, 
jämfört med att inrätta en funktion som barnombudsstrateg, eller 
kommunal barnombudsman. Det finns redan en statlig barnrättsmyndighet 
– Barnombudsmannen (BO). De har i uppdrag att företräda barn och ungas 
rättigheter och intressen och bevakar hur barnkonventionen efterlevs i 
samhället och driver på genomförandet i kommuner, region och statliga 
myndigheter. De uppmärksammar brister i tillämpningen av 
barnkonventionen. Barnombudsmannen har inget formellt tillsynsuppdrag, 
men de kan ge kommunen uppdrag på förkommen anledning, om brister 
uppmärksammas i kommunens arbete i frågan. När det gäller 
tillsynsansvaret över skollagen är det Skolinspektionen som har detta 
ansvar. Att inrätta ett eget kommunalt barnombud riskerar att bli 
svårreglerarat och förvaltningen ser en risk för motstridig information, 
otydlig gränsdragning och dubbelarbete om ett lokalt barnombud 
företräder enskilda kommuninvånare i ärenden som senare kan prövas av 
en statlig myndighet. Vidare föreslår en statlig offentlig utredning bland 
annat att tillsynsansvaret för det skollagsreglerade området i 
diskrimineringslagen överförs från Diskrimineringsombudsmannen (DO) till 
Skolinspektionen. Det innebär att Skolinspektionen, förutom att kunna 
utöva tillsyn i ärenden om kränkande behandling, även kan utöva tillsyn i 
ärenden som rör diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. 
Förvaltningen bedömer att överföringen att tillsynsansvaret stärker 
barnrättsperspektivet och ökar möjligheten till upprättelse för barn och 
elever.  
 
Utbildningsförvaltningen anser att barnrättsperspektivet bäst stärks genom 
ett målmedvetet förhållningssätt, en tydlig prioritering av barnrättsfrågor, 
kompetensutveckling, tydliga upparbetade strukturer och stärkt intern 
kontroll av att verksamheterna lever upp till de krav som anges i 
barnkonventionen. På verksamhetsnivå handlar det om att säkerställa att 
medarbetare och barn får kunskap om barnkonventionen, att medarbetare 
kontinuerligt diskuterar hur barnens rätt kan tillgodoses, att 
grundprinciperna används i det systematiska kvalitetsarbetet samt att 
skapa förutsättningar för barnen att åtnjuta sina rättigheter och möta de 
utmaningar det innebär.  
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För- och grundskolenämnden stödjer inte motionärens förslag om att 
tillsätta ett lokalt barnombud och ser heller inte ett behov Umeå kommun 
redovisar och utvärderar sin verksamhet utifrån ett barn- och 
ungdomsperspektiv i årliga barnbokslut.  

Beslutsunderlag 
Bilaga: Motion (C) En barn- och ungdoms vänligare kommun 
 

Beredningsansvarig 
Fredrik Strandgren, enhetschef 
 
   
Yrkanden 
Socialdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Miljöpartiet för bifall 
till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Inga motyrkanden finns. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut, bifall mot avslag, 
och finner att nämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Tobias Holmbom (V): 
Vi i Vänsterpartiet välkomnar ett kommunalt barnombud som villkorslöst 
ställer sig på barnens sida. Såsom Centerpartiets motion är formulerad är 
dock uppdraget väldigt brett och främst betonad på rapportering till och 
från samtliga kommunens nämnder och förvaltningar. Vi önskar en 
Barnombudsman som antingen arbetar med operativt, exempelvis med 
närvaro vid tvister mellan elever/föräldrar och skola, eller informativt mot 
nämnder och förvaltningar utöver GVN och FGN, som redan i dagsläget 
arbetar mycket med Barnkonventionen. 
 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
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§ 7 
Diarienr: SK-2021/00589 

För- och grundskolenämnden - årshjul 2022 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att godkänna förslag till årshjul 2022 
enligt bilaga. 

 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av kommunstyrelsens anvisningar om ny budgetprocess 
2023 har nämndens årshjul för 2022 kompletterats med ombudgetering av 
investeringsmedel för beslut i januari månad samt yttrande över 
inriktningsram i mars. Vidare har internkontrollplanens tre 
genomförandesteg; verksamhetsanalys, riskanalys och åtgärder samlats 
ihop till ett och samma tillfälle i februari.  
 
För inre kvalitet har revidering av kompetensförsörjningsplanen som sker 
vart 4:e år och information om de årliga aktiviteterna flyttats från april till 
mars månad. Inre kvalitet har också kompletterats med plan för aktiva 
åtgärder som syftar till att förhindra och förebygga diskriminering. 
 
I årshjulets struktur återfinns beslutspunkter på utsidan av hjulet och 
informationspunkter såsom information och teman på insidan. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Årshjul FGN 2022 – förslag 
Bilaga 2: Årshjul FGN 2021 
 

Beredningsansvarig 
Maria Runarsdotter, kanslichef 
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Propositionsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut, bifall mot avslag, 
och finner att nämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens förslag. 
 

Beslutet ska skickas till 
Berörda chefer 
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§ 8 
Diarienr: SK-2021/00399 

FGN: Återrapport av personuppgiftsincidenter 
september-december 2021 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att nämnden har tagit del av 
återrapport av personuppgiftsincidenter för perioden september-
december 2021. 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i för- och grundskolenämnden 2018-10-25 skall nämnden 
varje tertial informeras om de incidenter som skett inom sitt 
verksamhetsområde och de åtgärder som vidtagits. Med anledning av 
Kommunfullmäktiges beslut gällande frekvensen för avrapportering 
kommer detta istället att redovisas i delårsrapporter. 
 
Vid tid för delårsrapport har tio (10) personuppgiftsincidenter 
inrapporterats varav två (2) har anmälts vidare till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Två ärenden är fortfarande pågående 
medan övriga incidenter har åtgärdats och avslutats.  
 
Av de två anmälda incidenterna avsåg det ena registrering av känsliga 
personuppgifter i ett personalgemensamt dokument. Minnesanteckningar 
innehållandes frånvaroorsak för personal var noterat i ett 
Googledokument.  
 
Utredning av incidenten visar på behov av informations- och 
utbildningsinsatser inom nämndens verksamhetsområde. Då frånvaroorsak 
inte får registreras och personuppgifter inte heller får noteras i en 
molntjänst utanför EU gjordes därför en anmälan till IMY som därefter har 
beslutat att avsluta ärendet. 
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Det andra ärendet som anmälts till IMY avsåg mejl innehållandes flera 
känsliga personuppgifter om elev och som har vidarebefordrats till flera, 
dock till ärendet behöriga, personer inom förvaltningen. Bekräftelse på 
inkommet mejl, innehållandes ursprunglig text med personuppgifter, 
skickades även till vårdnadshavare. 
Ny rutin för den här typen av mejlhantering planeras att tas fram med hjälp 
av dataskyddsombud och jurist.  
 
Anmälan är gjord till IMY med anledning av att information har skickats 
över öppet nät från kommun till vårdnadshavare. IMY har därefter beslutat 
att avsluta ärendet. 

Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund, personuppgiftskoordinator 
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§ 9 
Diarienr: SK-2022/00008 

FGN: Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 
För- och grundskolenämnden 2022-01-27 

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

Ärendebeskrivning 
Inför för- och grundskolenämndens sammanträde 2022-01-27 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 
 

§ 10 

Hantering tilläggsbelopp förskola 
 
Daniel Nordgren, biträdande utbildningsdirektör för förskola, informerar 
om att systemet och hantering av tilläggsbelopp för förskola behöver ses 
över.  
 
I nuläget finns ett gemensamt fattat beslut avseende tilläggsbelopp för 
förskola och grundskola. Nämndens tidigare fattade beslut om 
resursklasser inom grundskolan medför att förändringar i beslut om 
tilläggsbelopp behöver ses över, både vad gäller förskola och grundskola. 
För förskolans del innebär förändring en omfördelning till områdesnivå.   
 
Förskola och grundskola avser att skriva fram ett gemensamt förslag till 
beslut. 
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§ 11 
Diarienr: SK-2022/00067 

Utbildningsdirektören informerar 
 
Utbildningsförvaltningen befinner sig i ett ytterst ansträngt läge pga 
ökande smittspridning och det råder hög frånvaro bland både personal, 
barn och elever inom nämndens verksamhetsområde. 
Utbildningsförvaltningen är den förvaltning i kommunen där pandemiläget 
är klassat som mest kritiskt med stor påverkan på verksamheterna. 
Förvaltningsledningen befinner sig i stabsläge sedan 17 januari 
och följer dagligen händelseutvecklingen, planerar utifrån aktuell lägesbild 
samt vidtar åtgärder för att stötta personal och ledare. 
Även stadsdirektören har gått upp i stabsläge. 
 
Förvaltningens ambition är öppethållande av kommunens förskolor och 
närundervisning i skolor.  Av den anledningen har utbildningsdirektören 
från stadsdirektören begärt och blivit beviljad omdisponering för förskolan, 
omdisponering har också begärts till F-3. Det pågår också ett internt arbete 
med omdisponering, personal från elevhälsan har omdisponerats till 
grundsärskolan och personal från Naturskolan till fritids. Åtgärder har 
vidtagits för att säkra upp vikarier, start av vikariepool för fritidshem, hård 
prioritering av arbetsuppgifter m.m. 
 
Samarbetet med de fackliga organisationerna är av stor vikt i detta läge och 
de fackliga organisationerna har vid omdisponering bidragit till 
konstruktiva lösningar. 
 
Nya riktlinjer från nationell nivå vad gäller urval för PCR-testning innebär i 
nuläget att personal, barn och elever inom nämndens verksamhetsområde 
är prioriterade. 
 
Hela förvaltningen påverkas av frånvaro bland personal. 
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Planeringsdirektiv 2023 
2022 går kommunen in i förändrat arbete kring budgetprocessen och 
planeringsdirektiv för 2023 har inkommit till förvaltningen. Senast den 25 
mars ska nämnden yttra sig över nämndramar avseende drift, nämndramar 
avseende investeringar och förslag på programbeskrivningar samt lämna 
förslag till grunduppdrag, reglementet liksom uppföljning av de två 
ovanstående. 
 
Nettokostnadavvikelser 
Ekonomichef Sofia Öberg ger information om att nämndens tidigare 
inskickade redovisning av nettokostnadavvikelser, mer specifikt avseende 
andelen av populationen, inte var vad som efterfrågades från 
stadsledningskontoret. Ny och reviderad redovisning kommer därför att 
skickas in. 
 
Skolmiljarden 
Regeringen har beslutat att även för 2022 betala ut s.k. skolmiljard. 
Sammanlagt ska 1,4 miljarder fördelas med utbetalning i februari och 
augusti. 
 
Övrigt 
Arbete med personalpool för fritidshem, inriktning F-6 sydväst pågår. 
Sammanlagt ska sex årsarbetare rekryteras. 
 
Byggnadsnämnden har nu beviljat bygglov för nya Carlslundskolan. 
 
Uppföljning av tidigare informerat ärende gällande överklagan av 
förvaltningens skolskjutsbeslut. Dom från Förvaltningsrätten har inkommit 
som har avvisat överklagandet. 
 
 


