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Beslutsärenden 
 

§ 51 
Diarienr: SK-2020/00299 

Kulturnämnden - Internremiss - Kulturpolitiskt 
program för Umeå kommun 2020–2030 - dnr KU-
2019/00013  

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att avge yttrande till kulturnämnden 
enligt förslag. 
 
Moderaterna deltar ej i beslutet till förmån för eget kulturpolitiskt 
programförslag till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges har gett kulturnämnden i uppdrag att utarbeta ett 
kulturpolitiskt program för hela Umeå kommun för perioden 2020–2030. 
En beredningsgrupp bestående av en politiker från vart och ett av de i 
kulturnämnden representerade politiska partierna, samt kulturchef och 
bitr. kulturchef som adjungerade, har utgjort styrgrupp för utformandet av 
programmet. Dialogmöte med kulturlivets aktörer och en intresserad 
allmänhet har arrangerats under processen. Ett förslag till Kulturpolitiskt 
program är antaget av kulturnämnden för att skickas på internremiss till 
samtliga nämnder, därefter slutbearbetning inför beslut i kulturnämnd och 
kommunfullmäktige. Det kulturpolitiska programmet ligger sedan till grund 
för kulturnämndens uppdragsplan där konkretiserade mål formuleras 
utifrån det beslutade Kulturpolitiska programmet. 

Yttrande 
För- och grundskolenämnden föreslår att programmet uppdateras under 
rubriken ”Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar” med ett tydligare 
förskoleperspektiv då man endast skriver om vad som står i grundskolans 
läroplan. I förskolans läroplan står bl.a. ” Förskolan ska ge varje barn 
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förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och 
intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle 
präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet” (SKOLFS 
2010:800, sid 14). I allmänna råd för pedagogisk omsorg står ” Pedagogisk 
omsorg har i sitt uppdrag en social dimension som innebär att främja och 
utveckla allsidiga kontakter och social gemenskap både mellan barnen och 
mellan barn och vuxna. Ett sätt att göra det kan vara att personalen ser till 
att barnen även får ta del av andra verksamheter i samhället. Det kan till 
exempel handla om att besöka bibliotek, teaterföreställningar, 
konstutställningar, idrottsplatser m.m.” (SKOLFS 2012:90, sid 19). Även i 
ordval som berör både förskola och skola bör det formuleras så att 
förskoleverksamheten omfattas, ex. skriva barn och elever istället för 
endast elever och för- och skoldagen för endast skoldagen 
 
Under rubriken ”Folkbiblioteket” föreslås att förskoleverksamhet lyfts fram 
i ens egen punkt under ”Därför ska Umeå kommun” eftersom förskolan 
saknar skolbibliotek och samarbetet redan idag är en viktig del av både 
förskolans och pedagogiskt omsorgsarbete med att främja ett språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. 
 
Vidare vill för och grundskolenämnden understryka vikten av ambitionen 
under rubriken ”Folkbibliotek” där Umeå kommun ska ”öka samverkan 
mellan skolbiblioteken och utreda möjligheten för gemensamma 
bibliotekskort för skol- och folkbibliotek”. Om/när detta innebär att 
grundskoleelever ges möjlighet att låna/återlämna böcker från 
folkbibliotek vid det lokala skolbiblioteket skulle den kulturella upplevelsen, 
möjligheten och inte minst utlåningen öka. 

Beslutsunderlag 
Det kulturpolitiska programmet är allmänt hållet och innehåller inga 
konkreta förslag. Konkreta mål kommer att utarbetas och ingå i 
Kulturnämndens uppdragsplan. 
 
Bilaga: Kulturpolitiskt program - remissversion 

Beredningsansvarig 
Pian Rosell, förskolestrateg 
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Beslutet ska skickas till 
Kulturförvaltningens funktionsbrevlåda: umea.kultur@umea.se Ange 
diarienummer KU-2019/00013 i ämnesraden 
 
Tilläggsyrkande 
Vänsterpartiet för: 
att ändra den första attsatsen under goda uppväxtvillkor till 
"tillse att alla barn och ungdomar under såväl läsår och skollov möts av 
många olika kulturella upplevelser och konstnärliga verksamheter samt ges 
lika möjligheter att utveckla eget skapande" 
 
Socialdemokraterna för avslag till Vänsterpartiets yrkande. 
 
Beslutsordning 
Ordförande prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut, bifall mot avslag, 
och finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Ordförande prövar vidare Vänsterpartiets tilläggsyrkande, avslag mot bifall, 
och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet. 
 
Reservation 
Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande. 
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§ 52 
Diarienr: SK-2020/00229 

Internremiss - Handlingsplan - Barnfattigdom 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att avge yttrande till 
kommunstyrelsen enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommunfullmäktige har beslutat om halverad barnfattigdom till 
2020. Uppdraget om att ta fram en handlingsplan för att halvera 
barnfattigdomen kopplas till det strategiska utvecklingsområdet Goda 
livsvillkor. Uppdraget delas mellan Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjenämnden samt 
kommunstyrelsen. Förslaget har tagits fram av tjänstepersoner från 
utbildning, samhällsbyggnad samt stöd och omsorg. Förslag till 
handlingsplan för halverad barnfattigdom sänds för internremiss till 
samtliga nämnder och bolag. 

Yttrande 
Inledningsvis vill För- och grundskolenämnden understryka betydelsen av 
att interremissen går till samtliga nämnder och bolag. I handlingsplanens 
bilaga 4 hänvisas till en rapport (Budfir 2018) där det framgår att 
samverkan är ett viktigt instrument vid sektorövergripande utmaningar likt 
denna och att problemförståelse och förankring i alla led är central. Det är 
viktigt att ansvar och beslut kopplade till minskad barnfattigdom finns med 
inom alla nämnder. 
 
Planen är utarbetad utifrån Kommunfullmäktiges mål kring halverad 
barnfattigdom till 2020 men målet och planen behöver revideras med ett 
mätbart mått med längre tidshorisont, då år 2020 redan är här.  
 
I handlingsplanen framgår det att den bästa åtgärden både på kort och lång 
sikt för att minska barnfattigdom är att underlätta för vårdnadshavare att 
komma ut i yrkeslivet. Tillgång till förskoleverksamhet och fritidshem är av 
avgörande betydelse för vårdnadshavares möjlighet till förvärvsarbete 
samtidigt som barns bästa utifrån barnkonventionen måste beaktas utifrån 
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barns vistelsetider och rätt till vila och fritid. Vårdnadshavare kan behöva 
stöd i sitt ansvar för barns uppfostran och utveckling som inte ingår i 
förskolans och fritidshemmens utbildningsuppdrag vilket innebär att 
enbart förskole- och/eller fritidsplanering inte ska ses som en tillräcklig 
åtgärd för att täcka dessa behov. Det är viktigt att särskilja vad som ingår i 
För- och grundskolenämndens uppdrag och vad som bör åvila andra 
nämnder, exempelvis kan det inte ingå i För- och grundskolenämndens 
uppdrag att tillhandahålla att startpaket delas till barnfamiljer/kvotfamiljer 
med t.ex. pedagogiska leksaker (se bilaga 1). 
 
I bilaga 3, Aktivitetsplan, förslås att ” Insatser på förskolenivå för barn med 
riskbeteende - tidigare fånga upp”. Vad som menas med förskolebarn med 
riskbeteende framgår inte. Mer relevant är att denna aktivitet gäller skolbarn. 
I bilaga 1, Matris pågående aktiviteter, har olika insatser slagits ihop i en punkt, ” 
Rätt stöd i rätt tid genom tidiga insatser av intensivundervisning, läxhjälp och 
ferieskola ” Rätt stöd i rätt tir gäller skriva- läsa, räkna garantin som är en tidig 
isats. Läxhjälp och ferieskola bör snara betraktas som sena insatser och bör vara 
en egen aktivitet. 
 
Till sist bör upplysas om att uttrycken barnomsorg och skolbarnsomsorg sen länge 
inte återfinns i styrdokumenten. Förskola eller förskoleverksamhet (innefattar 
även pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare) och fritidshem bör användas istället. I 
Bilaga 3 omnämns Kompetenscentrum för flerspråkighet som ”KPC”, den riktiga 
förkortningen är KCF. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Handlingsplan för halverad barnfattigdom remissversion 
BILAGA 1: MATRIS PÅGEÅNDE AKTIVITETER – SELEKTIVA/UNIVERSELLA  
BILAGA 2: ÖVERSIKT PÅGÅENDE AKTIVIETETER - KARTLÄGGNING VIA NÄMND 
BILAGA 3 – AKTIVITETSPALN – FÖRSALGNA AKTIVITETER 2020 
BILAGA 4 – KUNSKAPSÖVERSIKT OCH REFERENSER 
 

Beredningsansvarig 
Pian Rosell 
skolstrateg förskola 

 
Beslutet ska skickas till 
ksdiarium@umea.se  
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Tilläggsyrkande 
Vänsterpartiet för: 
Att handlingsprogram inte ska verk för att ”halvera” barnfattigdom, utan 
eliminera den helt i Umeå kommun. 
Att Umeå kommun tillsätter ett kommunalt barnombud i syfte att 
kvalitetssäkra, förankra och följa upp kommunens arbete mot 
barnfattigdom. 
Att Umeå kommun upprättar ett barnbokslut likt den i Jönköpings 
kommuns. 
Att förskolan är avgiftsfri för alla barn  
Att den allmänna förskolan görs tillgänglig för alla barn upp till heltid 
Att barnbidraget dras ur försörjningsstödsnormen 
Att socialsekreterare får ge hyresgaranti till en hyresvärd upp till tre 
månader i syfte att den enskilde ska kunna få ett eget kontrakt på en 
hyreslägenhet 
Att införa avgiftsfri kollektivtrafik för barn upp till 13 år och att 
färdtjänsttaxan för barn och unga aldrig överstiger taxan inom 
kollektivtrafiken 
Att utveckla och stärka befintliga HLT-team samt utveckla detta även inom 
gymnasieskolan utifrån dess förutsättningar. 
Att Umeå kommun i enlighet med den strategiska planen identifierar 
nyckelverksamheter inom civilsamhället som verkar för att förebygga eller 
motverka barnfattigdom, samt säkerställa en långsiktig finansiering av 
identifierade verksamheter, så att dessa kan samverka med kommunen i 
arbete mot barnfattigdom t ex genom s.k. IOP   
Att verka för att alla skolor kan säkerställa studiero utifrån det 
kompensatoriska uppdraget 
 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet och 
Centerpartiet för avslag av Vänsterpartiets tilläggsyrkande.  
 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, 
Vänsterpartiet samt Miljöpartiet för bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
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Beslutsordning 
Ordförande prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut, bifall mot avslag, 
och finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Ordförande prövar vidare Vänsterpartiets tilläggsyrkande, avslag mot bifall, 
och finner att nämnden avslår yrkandet. 
 
 
Reservation 
Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande. Reservation biläggs protokollet. 
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§ 53 
Diarienr: SK-2020/00373 

Skolverket - Remiss - Förslag om att upphäva 
Skolverkets allmänna råd (2016:2) om utbildning för 
nyanlända elever - SV Dnr 2019:480 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att avge yttrande till Skolverket enligt 
förslag. 

Ärendebeskrivning 
Skolverket har för avsikt att upphäva sina allmänna råd ”Utbildning för nyanlända 
elever” (SKOLFS 2016:2). Anledningen till att Skolverket gör denna bedömning är 
framförallt att bestämmelserna i skollagen, i skolförordningen och 
gymnasieförordningen gällande mottagande och utformning av utbildning för 
nyanlända har skärpts och blivit tydligare. Skolverket bedömer att nuvarande råd 
inte fullt ut är aktuella och att detta riskerar att skapa otydlighet och förvirring 
kring frågor som rör utbildning för nyanlända.  
Umeå kommun får nu tillfälle att lämna synpunkter på förslaget att upphäva de 
allmänna råden om utbildning för nyanlända elever. Skolverket efterfrågar även 
förslag på vilket sätt och i vilken form som stöd och vägledning bör ges när det 
gäller utbildning för nyanlända elever.  

Yttrande 
Umeå kommun ställer sig bakom förslaget att upphäva Skolverkets allmänna råd 
(SKOLFS 2016:2). Råden fyller inte samma funktion sedan mottagandet och 
utformningen av undervisningen av nyanlända tydliggjorts i skollagen och 
förordningar. Vidare vill Umeå kommun lyfta att den information och vägledning 
som finns kring nyanländas barn och elevers utbildning på Skolverkets hemsida, 
med hänvisning till lagar och förordningar, ger värdefullt stöd.  

Beslutsunderlag 
Bilaga: Konsekvensutredning avseende förslag om upphävande av de allmänna 
råden om utbildning för nyanlända elever.   

Beredningsansvarig 
Anna Persson, skolstrateg 

Beslutet ska skickas till 
registrator@skolverket.se Ange: nr 2019:480  
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§ 54 
Diarienr: SK-2020/00295 

Liberalerna Motion nr 7/2020 - Garanterad kontakt 
med elevhälsan inom 24 timmar - Grundskola - 
Gymnasieskola 

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

Ärendebeskrivning 
Liberalerna har inkommit med en motion där de yrkar att Umeå kommun 
inför en elevhälsogaranti i grundskolan och gymnasiet som garanterar 
elever en kontakt med elevhälsan inom 24 timmar. 

Beslutsunderlag 
Skollagen reglerar att varje skolhuvudman ska ansvara för att elever har 
tillgång till elevhälsa. Det är alltså skolhuvudmannen och inte elevens 
hemkommun som ansvarar för tillgången till elevhälsa. Elevhälsan arbetar 
inom ramen för utbildningen och har ett uppdrag gentemot de elever som 
finns hos skolhuvudmannen. Målsättningen med arbetet är att eleven ska 
klara utbildningens mål.  
 
Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande på både 
organisation-, grupp- och individnivå. Det behandlande uppdraget ligger 
hos hälso- och sjukvården.  
 
Den psykiska ohälsan hos våra barn och unga ökar i hela landet. Skolans 
uppdrag handlar till stor del om att anpassa skolans lärmiljö och ge ledning 
och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd så att alla elever klarar 
utbildningens mål. En viktig skyddsfaktor mot ohälsa är en fungerande 
skolgång. Forskning visar att det finns ett dubbelriktat samband mellan 
hälsa och lärande.  
 
För att kunna vända trenden med ökande psykisk ohälsa behöver 
elevhälsan fokusera på sitt förebyggande och hälsofrämjande uppdrag. 
Skolan behöver också identifiera de elever som lider av psykisk ohälsa och 
hänvisa dessa vidare till hälso- och sjukvården. Rutiner kring 
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neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, och psykisk ohälsa finns 
framtagna tillsammans med regionens primärvård och specialistvård.  
 
För all skolpersonal gäller att man har en skyldighet att anmäla till ansvarig 
rektor om man befarar att en elev inte uppnår kunskapskraven. Elevhälsans 
personal har kompetens att identifiera psykisk ohälsa och har uppdraget 
att bistå pedagogerna med information och kunskap om detta. I skollagen 
regleras att skolhuvudmannen ska se till att det finns en samlad elevhälsa 
med tillgång till skolkurator, skolläkare, skolsköterska och skolpsykolog och 
samt personal med specialpedagogisk kompetens. 
 
Med utgångspunkt ifrån hur elevhälsans uppdrag regleras i skollagen och 
andra föreskrifter ser vi inte att det finns behov av en tidsgräns för att 
komma i kontakt med elevhälsan i Umeå kommuns skolor. De elever som 
har behov av kontakt med någon av elevhälsans personal kan själv, eller 
med stöd, ta direktkontakt och om inte aktuell person från elevhälsan finns 
på plats söka kontakt via telefon och e-post. Eleven kan även signalera sitt 
behov av kontakt via skolenhetens övriga personal som kan hjälpa till att 
förmedla kontakt. På kommunens hemsida finns information till elever och 
vårdnadshavare hur man kommer i kontakt med respektive 
personalkategori inom elevhälsan. Elevhälsopersonalen arbetar ofta på 
mer än en skolenhet vilket innebär att man inte finns fysiskt på plats varje 
dag men kan alltid nås via mobil och e-post.  
 
Skolans uppdrag är att stötta eleven i sin utveckling mot att nå 
utbildningens mål, där spelar elevhälsan en viktig roll. Om 
barnet/ungdomen har akuta behov av vård vänder man sig till hälso- och 
sjukvården som har uppdrag att stötta barn och unga kring psykisk ohälsa. 
 

Beredningsansvarig 
Erika Holmberg 
elevhälsochef 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Bilaga 
Motion 7/2020 
 
Yrkanden 
Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna för bifall till 
tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna för att avslå tjänsteskrivelsen 
och istället föreslå fullmäktige att bifalla motionen. 
 
Beslutsordning 
Ordförande prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut mot bifall till 
motionen och finner, efter votering med röstsiffrorna 7 mot 4, att 
nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag? 
 
 
Reservation 
Liberalerna till förmån för eget yrkande.   
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§ 55 
Diarienr: SK-2020/00250 

Översiktsplan - Umeå kommun - Fördjupning Sävar  

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att lämna yttrande enligt 
nedanstående  
 
samt 
 
att mark och placering för ny grundskola i sävar ska specificeras i planen 
särskilt om närhet till natur ska säkerställas.  
 

Ärendebeskrivning 
För- och grundskolenämnden har getts möjlighet att yttra sig över 
reviderat förslag till fördjupad översiktsplan för (FÖP) Sävar. 

Beslutsunderlag 
Bilaga FÖP Sävar samrådshandling 

Yttrande 
Nämnden ställer sig bakom nuvarande skrivningar vad gäller behov av 
förskolor och ny skola i den reviderade FÖP Sävar men vill samtidigt 
understryka att: 
 
I och med utbyggnaden av Sävar enligt nu liggande planförslag och med 
den uppskattade befolkningsutvecklingen på orten kommer löpande 
översyn av tillgången på skol- och förskoleplatser i Sävar att krävas för att 
möta den framtida befolkningsökningen och befolkningsfördelningen.   
För att utifrån detta kunna uppföra förskolor och skola i tillräcklig  
omfattning och i rätt tid är det av yttersta vikt att det då finns tomter tillgå. 

Beredningsansvarig 
Michael Lindgren 
Lokalplanerare 
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Beslutet ska skickas till 
elin.lindqvist@umea.se 
 
Tilläggsyrkande 
Vänsterpartiet för: 
Att mark och placering för ny grundskola i sävar ska specificeras i planen 
särskilt om närhet till natur ska säkerställas.  
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, 
Vänsterpartiet och Moderaterna för bifall till tjänsterskrivelsen. 
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och 
Moderaterna för bifall till tilläggsyrkandet. 
 
 

Beslutsordning 
Ordförande prövar tjänsteskrivelsens förslag bifall mot avslag och finner att 
nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag.  
 
Ordförande prövar vidare Vänsterpartiets yrkande, innebärande liggande 
förslag med tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller Vänsterpartiets 
yrkande.  
 
 
  

mailto:elin.lindqvist@umea.se
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§ 56 
Diarienr: SK-2020/00325 

Komplettering resursfördelningsmodell - 
undervisning för nyanlända elever 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar: 
Att komplettera gällande resursfördelningsmodell - Undervisning för 
nyanlända elever enligt bilaga 1. 
 
Att beslutet träder i kraft 2021-01-01 med undantag för de fristående 
huvudmän som ej skrivit avtal med Umeå kommun om genomförande av 
modersmålsundervisning. För dessa utgår ersättning utifrån kompletterad 
modell från och med 2020-07-01. 
 
Att uppföljning av genomförande av studiehandledning på modersmålet 
genomförs på skolnivå i slutet av varje termin. 
 
Att belopp för faktor 1,0 i den kompletterande delen av 
resursfördelningsmodellen fastställs till 35 000 kr för budgetåret 2020 

Ärendebeskrivning 
För och grundskolenämnden har tidigare beslutat:  

• Att resurser för genomförande av modersmålsundervisning ska 
lämnas till fristående huvudman genom tilläggsbelopp (skollagen 10 
kap 39§) 

• Att de fristående huvudmän som så önskar får teckna ett avtal med 
Umeå kommun om genomförande av modersmålsundervisning på. 
De friskolor som tecknar ett sådant avtal erhåller då istället för 
tilläggsbelopp modersmålsundervisning till friskolans elever 
likvärdigt kommunala skolor.  

• Att ovanstående förändringar träder i kraft 2020-07-01 
 

I skollagen regleras inte hur ersättning studiehandledning på modersmålet 
ska hanteras till fristående huvudmän. Resursfördelning avseende 
studiehandledning på modersmålet är inte heller definierat i 
resursfördelningsmodellen till kommunala skolor. 
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För och grundskolenämnden avsätter idag resurser för studiehandledning 
på modersmålet till Kompetenscentrum för flerspråkighet (KCF).  
KCF tilldelar sedan elever på såväl kommunala som fristående grundskolor 
studiehandledning på modersmålet enligt en schablontilldelning:  

• Elev i åk 1-6: 1 h/v 
• Elev i åk 7-9: 2 h/v 

 
Förutom detta köper även rektor mer studiehandledning till elever som 
bedöms behöva detta. Resurser till detta har rektor dels i den ordinarie 
socioekonomiskt viktade elevpengen och i den individberäknade 
resurstilldelningen för nyanlända elever. Studiehandledare inom flertalet 
språk har sin anställning hos Kompetenscentrum för flerspråkighet. 
 
I förslaget om komplettering av resursfördelningsmodellen för grundskola 
föreslås att resurser avseende studiehandledning på modersmålet som 
idag anslås till Kompetenscentrum för flerspråkighet istället kompletteras i 
resursfördelningsmodellen för undervisning för nyanlända elever. Det 
innebär: 

• Att rektor utifrån sitt ansvar i skolförordningarna också får resurser 
för att genomföra studiehandledning på modersmålet som särskilda 
anpassningar eller beslut om särskilt stöd i den omfattning som 
rektor bedömer som behov.  

• Att denna komplettering, liksom gällande resursfördelningsmodell 
för nyanlända elever, är differentierad utifrån stadium, antal år 
eleven gått i svensk skola samt Human Development Index.  

 
Rektor får i och med att detta beslut träder i kraft besluta om omfattning 
av studiehandledning för elev och anordna detta antingen genom att 
beställa/köpa tjänster av KCF för eller genomföra det med egen kvalificerad 
personal. Rektor ansvarar också för att samplanering mellan lärare och 
studiehandledare genomförs.  
 
För att säkerställa att skolförordningarnas krav på studiehandledning på 
modersmålet föreslås att utbildningsförvaltningen regelbundet följer upp 
att användande av resurser i resursfördelningsmodellen för nyanlända 
elever används till kvalitativa riktade insatser till denna målgrupp. 
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Komplettering till resursfördelningsmodell för undervisning till 
nyanlända elever. 
Bilaga 2: Skollag och skolförordning 
Bilaga 3: Gällande resursfördelningsmodell för undervisning till nyanlända 
elever. 
Bilaga 4: SOU 2019:18. Utdrag ur ¨Betänkande av Utredningen om 
modersmål och studiehandledning i grundskolan och motsvarande 
skolformer¨ 
 

Beredningsansvariga 
Gunnar Olofsson, skolstrateg 
Peter Säbom, tf ekonomichef 
Ulf Wikman, ekonom 
  
Beslutsordning 
Ordförande prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut, bifall mot avslag, 
och finner att nämnden beslutar enligt förslag. 
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§ 57 
Diarienr: SK-2020/00161 

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete  

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att man tagit del av redovisning av 
den årliga uppföljningen av Systematiskt arbetsmiljöarbetet, SAM. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska 
arbetsgivaren varje år gå igenom och kontrollera hur arbetsmiljöarbetet 
bedrivs.  
 
Uppföljningen har för andra året i rad genomförts genom en digital enkät 
för att kvalitetssäkra sammanställning av resultatet inom nämndens 
område. Uppföljningen genomförs av chef och skyddsombud på respektive 
arbetsplats och ger ett underlag för dialog kring hur arbetsmiljöarbetet 
fungerar och vad som behöver prioriteras för kommande år. Förvaltningen 
redovisar utfall av den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet i enlighet 
med bilaga. 
 
Den övergripande summeringen visar på att de senaste årens satsningar på 
ett gemensamt årshjul för arbetsmiljöarbetet och Löpande riskbedömning 
och handlingsplan resulterar i förbättrade rutiner och ökat engagemang i 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete har bidragit till 
att: 

• Varje arbetsplats har gjort en sammanfattning av de 
arbetsmiljöfrågor som hanterats föregående år, gått igenom rutiner 
och sett över vilka rutiner som behöver utvecklas och förbättras 
samt gjort en handlingsplan för de prioriterade arbetsmiljöfrågorna 
som behöver arbetas med under 2020. 

• Respektive för- och grundskolechef och verksamhetschef har inom 
sitt verksamhetsområde gjort en aggregerad sammanfattning av 
arbetsplatsernas utfall. Denna sammanfattning ligger till grund för 
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gemensamma prioriteringar inom området som ska säkerställa 
förbättringar av arbetsmiljön och understödja arbetsmiljöarbetet 
ute på respektive arbetsplats. 

• På övergripande nivå har genomförandet summerats och resulterat 
i två prioriterade områden:  
1) Förebygga ohälsosam arbetsbelastning.  

2019 års medarbetarenkät visar på risk för ohälsosam 
arbetsbelastning pga. höga krav i förhållande till lågt 
handlingsutrymme och brister i möjligheter till återhämtning 
och säkerhet och trygghet. Resultatet har legat till grund för mål 
och handlingsplaner för att förbättra dessa områden på våra 
arbetsplatser. Exempel på åtgärder inom förskolans område är 
fortsatt utveckling av grundverksamhet och prioritering av 
arbetsuppgifter vid personalbrist. Exempel på åtgärder inom 
grundskolan är utveckling av nya former för mer regelbunden 
avstämning kring arbetssituationen i samband med APT och 
arbetslagsmöten samt förbättring av schemastruktur och dialog 
kring återhämtning och vikten av raster och pauser. Inom 
respektive skolområde pågår ett arbete att säkerställa riktat 
stöd och gemensamma satsningar ute på förskolor och skolor. 

2) Utveckla hantering av inomhusmiljöproblematik.  
Många rektorer rapporterar brister i rutiner och stöd för att 
hantera inomhusmiljöproblematik. Här finns behov av översyn 
kring processer, rutiner och ansvarsfördelning inom 
förvaltningen i syfte att minska arbetsbelastningen för rektorer 
och förbättringar av arbetsmiljön ute i våra verksamheter. 

 
På övergripande nivå inom förvaltningen inriktas fortsatt arbete på att följa 
upp och säkerställa arbetet inom respektive verksamhetsområde. Även 
fortsatt förankring av rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete och 
samverkan på olika nivåer kring förbättringar av arbetsmiljön kommer att 
prioriteras. Utifrån behov erbjuds stöd i arbete med arbetsmiljöfrågor tex: 
genom utbildningar, gemensamma rutiner, samordning i gemensamma 
frågor, material och verktyg i arbetsmiljöarbetet. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Redovisning av årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, SAM 
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Beredningsansvariga 
Åsa Bergström, personalchef 
Anna Holm, personalstrateg 

Beslutet ska skickas till 
Christopher Granberg 
Respektive för- och grundskolechef 
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§ 58 
Diarienr: SK-2018/00581 

Sammanträdesplan för- och grundskolenämnden 
2021 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar enligt liggande förslag. 

Ärendebeskrivning 
Sammanträdestider för arbetsutskott och för- och grundskolenämnd 2021 

Beslutsunderlag 
Enligt bilaga 

Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund 
nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningsstaben 
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§ 59 
Diarienr: SK-2020/00119 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden - För- 
och grundskolenämnden år 2020 

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

Ärendebeskrivning 
Vid för- och grundskolenämndens sammanträde 2020-06-18 redovisas 
anmälda delegationsbeslut samt meddelanden som ska delges nämnden. 

Beslutsunderlag 
Bilaga - Sammanställning av delegationsbeslut, upprättad vid tidpunkt för 
kallelsens utskick. 

Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
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Informationsärenden 
 

§ 60 
Diarienr: SK-2020/00093 

Information om skolstruktur 
 
Biträdande utbildningsdirektör Christopher Granberg ger tillsammans med 
Gunnar Olofsson information om arbetet med planeringen av skolstruktur 
avseende förskoleklass – åk 6. 
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§ 61 
Diarienr: SK-2020/00093 

Grundläggande granskning av för- och 
grundskolenämnden 
 
Kanslichef Maria Runarsdotter redogör för det påbörjade och kommande 
arbete inför den grundläggande revisionsgranskningen.  
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§ 62 
Diarienr: SK-2020/00093 

Utbildningsdirektören informerar 
 
Tillförordnad ekonomichef Peter Säbom lämnar månatlig ekonomisk 
rapport. 
 
Utbildningsdirektör Ann-Christine Gradin informerar om: 

• planeringen inför höstens skolstart och kommunikation med 
kollektivtrafiken avseende bussturer och åtgärder för att undvika 
trängsel 

• preliminära studieresultat åk 9 och 6 vt-2020 
• att äldreomsorgens problem med sommarbemanning av 

sjuksköterskor har lett till överenskommelse mellan Umeå kommun 
och Vårdförbundet där en bonus erbjuds frivilliga 

• utbildningskontorets öppettider under sommaren 
 
Biträdande utbildningsdirektör Lena Sundh informerar om placering av 
barn i förskoleverksamhet och barngruppernas storlek. 
 
Biträdande utbildningsdirektör Christopher Granberg informerar om 
pågående granskning avseende orosanmälningar vilken genomförs av 
KPMG. 
 



För- och grundskolenämnd 2020-06-18 
 
Reservation Vänsterpartiet § 52 
 
Vänsterpartiet reservation Handlingsplanen mot barnfattigdom:  
Den enda säkra evidensen för ett gott liv är möjligheten att lyckas i skolan och att på sikt kunna lyfta 
sig från fattigdom och utsatthet. Men barn är fattiga för att deras föräldrar är fattiga. Egentligen vet 
vi vilka faktorer som är viktiga och vad som konkret skulle behöva göras för att nå dit, men vi väljer 
att inte göra det. Därför såg vi i ett tidigt skede såg vi en farhåga att handlingsprogrammet blir en 
hyllvärmare som inte förpliktigar mer än det som man redan gör idag. Därför har vi i Vänsterpartiet i 
ett första skede identifierat några viktiga och progressiva förslag som snabbt skulle minimera, det alla 
säger sig vilja göra, dvs minska barnfattigdom.  
 
Ett handlingsprogram kan aldrig vara så ambitionslöst att barnfattigdomen ska ”halveras”, utan 
målsättningen bör vara att den ska elimineras. Redan förra mandatperioden la Vänsterpartiet en 
motion om att Umeå kommun bör inrätta ett kommunalt barnombud, som bl a skulle medverka till 
ett tydligt barnperspektiv i all stadsplanering. För ett decennium sen tog Umeå kommun ett beslut 
om  att alla beslut skulle innehålla en barnkonsekvensanalys, vilket aldrig verkställts. Vi menar att ett 
kommunalt barnombud rent konkret skulle ytterst ansvara för bl a ett årligt s.k. barnbokslut, 
barnkonsekvensanalyserna samt bidra till ett tydligt barnperspektiv i all samhällsplanering. Vissa av 
de delar som vi menar på allvar skulle eliminera barnfattigdom (utifrån den definition vi använder) är 
målsättningen om att förskolan görs tillgänglig för alla barn upp till heltid samt är avgiftsfri för alla 
barn, att barnbidraget dras ur försörjningsstödsnormen och att socialsekreterare får ges i syfte 
föräldrar ska kunna få ett eget hyreskontrakt samt att kollektivtrafik för barn upp till 13 år är 
avgiftsfri. Om man har flera barn så det betydande utgifter som det kan handla om för t ex en 
ensamstående förälder. Ett av de områden där Umeå kommun har blivit ett nationellt föredöme är 
den strukturerade samverkan och det förebyggande arbetet som HLT-teamen innebär. Dessa bör 
utvecklas och stärkas samt att vi i Umeå bör utveckla detta även inom gymnasieskolan utifrån dess 
förutsättningar som delvis skiljer sig från grundskolan.  
 
Från Vänsterpartiets sida menar vi att en väldigt viktig del i den strategiska planen är att kommunen 
på en övergripande nivå slagit fast vikten av att samverka och samarbeta med civilsamhället, en 
viktig hörnsten för att utveckla välfärden. En farhåga är alltid att det offentliga lämpar över ansvar på 
ideella krafter, men ser vikten av att kunna samverka med civilsamhället, identifiera 
nyckelverksamheter som verkar för barn och unga både förebyggande och för att motverka 
barnfattigdom t ex genom IOP. 
 
Vänsterpartiet 
 
 
 




	Protokoll utan votering och reservation
	För- och grundskolenämnden
	BEVIS
	Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag
	Ej tjänstgörande ersättare
	Tjänstemän

	Torsdagen den 18 juni 2020 kl. 9:00-12:00
	Tid:
	Pettersson Berger-salen, Umeå Folkets Hus
	Plats:
	Beslutande:
	Övriga deltagare:
	Utses att justera:
	Beslutsärenden
	§ 51

	Kulturnämnden - Internremiss - Kulturpolitiskt program för Umeå kommun 2020–2030 - dnr KU-2019/00013
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yttrande
	Beslutsunderlag
	Beredningsansvarig
	Beslutet ska skickas till

	§ 52

	Internremiss - Handlingsplan - Barnfattigdom
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yttrande
	Beslutsunderlag
	Beredningsansvarig
	Beslutet ska skickas till

	§ 53

	Skolverket - Remiss - Förslag om att upphäva Skolverkets allmänna råd (2016:2) om utbildning för nyanlända elever - SV Dnr 2019:480
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yttrande
	Beslutsunderlag
	Beredningsansvarig
	Beslutet ska skickas till

	§ 54

	Liberalerna Motion nr 7/2020 - Garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar - Grundskola - Gymnasieskola
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beredningsansvarig
	Beslutet ska skickas till
	Bilaga

	§ 55

	Översiktsplan - Umeå kommun - Fördjupning Sävar
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Yttrande
	Beredningsansvarig
	Beslutet ska skickas till

	§ 56

	Komplettering resursfördelningsmodell - undervisning för nyanlända elever
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beredningsansvariga
	§ 57

	Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beredningsansvariga
	Beslutet ska skickas till

	§ 58

	Sammanträdesplan för- och grundskolenämnden 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beredningsansvarig
	Beslutet ska skickas till

	§ 59

	Delegationsbeslut och anmälningsärenden - För- och grundskolenämnden år 2020
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beredningsansvarig

	Informationsärenden
	§ 60

	Information om skolstruktur
	§ 61

	Grundläggande granskning av för- och grundskolenämnden
	§ 62

	Utbildningsdirektören informerar

	Reservation Vänsterpartiet § 52
	noreply@umea.se_20200623_101738

