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§ 302
Diarienr: KS-2019/00119

Motion 4/2019 Handlingsplan vid brott i skolan;
Anna-Karin Sjölander (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motion 4/2019: Handlingsplan vid brott i skolan besvarad enligt
för- och grundskolenämndens yttrande.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige i februari 2019 yrkar Anna-Karin
Sjölander (C):
 att Handlingsplan om polisanmälan ses över och revideras utifrån
JO:s beslut
 att kommunen säkerställer att vårdnadshavare och elever i Umeå
kommuns skolor erbjuds stöd av HLT (hälsa, lärande, trygghet)
 att krav införs på att varje rektor i Umeå kommun ansvarar för att
införa ett likabehandlingsteam på den/de skolor hen har ansvar
för.
För- och grundskolenämnden föreslår i sitt yttrande att
kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Utbildningsförvaltningen
har som rutin att genomföra regelbundna revideringar av handlingsplaner
utifrån ny lagstiftning, domar från prejudicerande rättsinsatser,
revideringar i nämndens uppdragsplan mm. Revidering av denna
handlingsplan pågår för närvarande i samverkan med gymnasieskolan.
HLT är en operativ samverkan som redan idag finns tillgänglig för stöd till
samtliga vårdnadshavare, barn och elever i förskolor och skolor med
kommunen som huvudman.
Skollagen styr vem som beslutar om en skolenhets inre organisation. I
Skollagen 2 kap 10 § framgår att det är rektor som beslutar om sin enhets
inre organisation. Det innebär att det är rektor och inte huvudmannen
som beslutar hur frågor som likabehandling, anmälan om kränkande
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behandling och trakasserier mm ska organiseras för att uppfylla
skollagens villkor för arbete mot kränkande behandling, trakasserier
etcetera.

Beslutsunderlag
Motion 4/2019 Handlingsplan vid brott i skolan
Yttrande För- och grundskolenämnden 2019-04-25 § 42

Beredningsansvariga
Olov Häggström

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (anse
motionen besvarad).

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Kommunfullmäktiges beslutsordning
Följande yttrar sig: Anna-Karin Sjölander, Maria Nilsson, Moa Brydsten,
Ulrika Edman, Peter Vigren, Lena Riedl, Daniell Andersson, Patrik
Brännberg, Lasse Jacobson och Elin Söderberg.
Yrkanden
Anna-Karin Sjölander (C), Maria Nilsson (SD), Moa Brydsten (S), Ulrika
Edman (V), Peter Vigren (S), Daniell Andersson (V), Patrik Brännberg
(AP), Elin Söderberg (MP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse
motionen besvarad).
Propositionsordning
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
För- och grundskolenämnden
Motionären
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