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§ 92
Diarienr: SK-2016/00371

Kommunrevisorerna - Ernst & Young - Granskning
av förebyggande arbete mot diskriminering av
HBTQ-personer
Beslut
Att godkänna förslag till yttrande samt svaret på de tre frågor som
revisionen riktar till nämnden.
Att lägga till efter stycke 2 i rapporten ”Mot bakgrund av revisorernas
rapport kommer dock frågan om ”mörkertal” att särskilt uppmärksammas
i det fortsätta arbetet.”

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Umeå kommuns revisorer har Ernst och Young granskat
hur Umeå kommun säkerställer att HBTQ- personer inte diskrimineras
samt om det förebyggande och främjande arbetet är ändamålsenligt.
Granskningen belyser Umeå kommuns roll som arbetsgivare samt
utförare av socialtjänst och utbildning.
Rapporten redovisar att område utbildning har genomfört
kompetensutveckling vid ett flertal tillfällen de senaste åren för rektorer,
lärare, studie och yrkesvägledare samt elever under de senaste åren med
fokus på kränkning och diskriminering.
För och grundskola lyfts fram som ett område där intensivt arbete pågår
med att ge stöd strategiskt, operativt och uppföljande. Av de antal
anmälningar om kränkande behandling och diskriminering som inkommer
årligen är en mycket liten del av dem kopplade till sexuell läggning och
könsidentitet.
Revisorernas bedömning av verksamheten är att arbetet är
ändamålensligt.

Beslutsunderlag
Den sammanfattande bedömningen visar att det främjande och
förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling av
HBTQ- personer är ändamålsenligt.
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Område utbildning arbetar systematiskt och framåtsyftande kring dessa
frågor. Uppdraget ingår i skolans grunduppdrag och arbetet förändras och
förbättras för att fortsätta i samma anda och anpassas efter
verksamheternas och samhällets förändringar och behov.
Detta sker via systematisk uppföljning samt
kompetensutvecklingsinsatser utifrån behov.

Beredningsansvariga
Kajsa From Rundblad, elevhälsochef för- och grundskolan
Åza Hortell, elevhälsochef, gymnasieskolan

Beslutet ska skickas till
Kommunrevisorerna

För- och grundskolenämndens beslutsordning
Yrkanden
Socialdemokraterna yrkar att för- och grundskolenämnden godkänner
förslag till yttrande samt svaret på de tre frågor som revisionen riktar till
nämnden.
Vänsterpartiet yrkar för att tillägga ”Mot bakgrund av revisorernas
rapport kommer dock frågan om ”mörkertal” att särskilt uppmärksammas
i det fortsätta arbetet.”(Att införa efter stycke 2)

Propositionsordning
Bifall till Socialdemokraternas beslutsyrkande mot avslag. Ordförande
finner att nämnden beslutar enligt Socialdemokraternas yrkande.
Bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkande mot avslag. Ordförande finner att
nämnden beslutar enligt Vänsterpartiets tilläggsyrkande.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

