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Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats: Utbildningskontoret 

 

Underskrift:   
 Annelie Holmlund
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Valter Jauhiainen (S) §§ 91–98 

Jens Backman (S), ordinarie ledamot §§ 99–102 

Patrik Andersson (M) 

Gabriel Farrysson (M) 

Ellinor Hansson (C) 

Frida Karlander (L) 

Arvid Lundberg (MP) 

 

 

Tjänstemän 

Christopher Granberg 

Daniel Nordgren 

Maria Runarsdotter 

Liz Gard § 91 

Marie Sandström-Öhberg § 91 

Anders Rålin § 91 

Marcus Bystedt §§ 93–96 

Fredrik Strandgren § 97 

Gunnar Olofsson § 98 

Michael Lindgren § 98 

Åsa Bergström § 102 

Annelie Holmlund 
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Revisionsdialog 09.00-10.00 
 

§ 91 

 

Revisionsdialog 
 

Årligen återkommande dialog mellan Kommunrevisionen och för- och 

grundskolenämnden. 
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Beslutsärenden 
 

§ 92 

Diarienr: SK-2020/00631 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv - 

december 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar: 

 

-att fastställa dagordningen 

 

-att till protokollet notera att ingen person är jävig 

 

Ärendebeskrivning 

För- och grundskolenämndens föredragningslista 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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§ 97 

Diarienr: SK-2020/00543 

FGN, utbildningsförvaltningen: UmeBrå - Remiss -  

Medborgarlöften inför 2021-2022 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar att avge yttrande till UmeBrå enligt 

förslag. 

Ärendebeskrivning 

UmeåBrå är Umeå kommun lokala brotts- och drogförebyggande råd. 

UmeBrå planerar, utformar och utvecklar medborgarlöftena i samarbete 

med Polismyndigheten. Medborgarlöften syftar till ett effektivare 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att bygga 

förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med 

lokalsamhällets aktörer. Medborgarlöftena konkretiserar parternas 

samverkan, ligger till grund för planerade aktiviteter och följs upp 

kontinuerligt.   

Yttrande 

För- och grundskolenämnden vill understryka vikten av samverkan och 

fokus på det förebyggande arbetet. Nämnden välkomnar det tillagda 

förslaget med ett nytt löfte om krafttag mot narkotika och andra droger 

med förhoppning om att det i förlängningen genererar en ökad trygghet 

och minskad brottslighet. En förhoppning är att detta löfte ska bidra till fler 

samverkansytor och stärka samverkan mellan polisen och grundskolorna.  

 

För- och grundskolenämnden ställer sig positiva till att löftena kring trygg 

trafikmiljö finns kvar och till den föreslagna omformuleringen som lyder: 

Umeå kommun lovar att genomföra särskilda kampanjer i syfte att 

förbättra trafikbeteende samt erbjuda varje fjärdeklassare trafikutbildning 

via NTF. 

 

För- och grundskoleförvaltningen hade gärna tagit del av mer information 
och motivering till varför två löften under rubriken Öka trygghet och 
minska brottslighet föreslås att tas bort. Det är svårt att utifrån bifogat 
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material ta ställning till om dessa löften är uppfyllt, avses uppfyllas på 
annat sätt eller om ansvaret fördelats till någon annan part. Förslaget att ta 
bort löftet ”Umeå kommun och polisen ska fortsätta att arbeta tillsammans 
vid större ungdomsarrangemang och storhelger för ökad trygghet” hade 
varit betjänt av en tydlig motivering. Detsamma gäller förslaget att stryka 
”Umeå kommun och polisen lovar att bidra till ökad kunskap hos 
medarbetare inom respektive verksamhet om hur man kan upptäcka och 
motverka våld i nära relationer”. Ett förslag som nämnden anser skulle 
kunna vara motiverat utifrån att det i ”Handlingsplan mot våld” finns en 
tydlig agenda för detta arbete.  

 

Beredningsunderlag 

Bilaga: Medborgarlöfte 2021 - 2022 Umeå Kommun 

Bilaga: Översikt, förändringar av medborgarlöften 

Beredningsansvarig 

Fredrik Strandgren, skolstrateg 

 

Yrkanden 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, 

Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet för bifall till tjänsteskrivelsens 

förslag. 

Tilläggsyrkande 

Kristdemokraterna för tillägg av ”och hedersvåld” i meningen ”Umeå 

kommun och polisen lovar att bidra till ökad kunskap hos medarbetare 

inom respektive verksamhet om hur man kan upptäcka och motverka våld i 

nära relationer och hedersvåld”. 

 

Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet för bifall till 

Kristdemokraternas tilläggsyrkande.  

 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet för avslag till 

Kristdemokraternas tilläggsyrkande. 
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Propositionsordning 

Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut, bifall mot avslag, 

och finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Ordföranden prövar vidare Kristdemokraternas tilläggsyrkande, avslag mot 

bifall, och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet. 

 

Reservation 

Sven-Åke Granberg (KD): Det är en stor besvikelse att man inte valde att 

komplettera medborgarlöftet att öka medvetenheten hos våra medborgare 

gällande våld i nära relationer med hedersvåld. Med tanke på hur många 

ungdomar som lever under hedersrelaterade familjeförhållanden är detta 

någonting som måste uppmärksammas, speciellt inom skolans verksamhet. 

Att inkludera hedersvåld i medborgarlöftet hade varit ett steg i rätt riktning 

för att öka kunskapen om det och på sikt bidra till att den som utsätts för 

det ska kunna få bättre hjälp. 

 

Beslutet ska skickas till 
UmeBrå 
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§ 98 

Diarienr: SK-2020/00645 

Skolstruktur F-6 2020-2031 - Grundskola 

Beslut 

För och grundskolenämnden beslutar: 

 
att med nedanstående ändringar och tillägg i utredningen godkänna 
förslaget om skolstruktur och behov av investeringar 2020–2031 (Bilaga 1, 
kap 5 och 6): 
 
Ändringar 
 

• att Hagaskolan blir en skola med 2 paralleller F-3, 4 paralleller åk 4–

6 och enligt nämndens tidigare beslut även fortsättningsvis 4 

paralleller åk 7–9.  

• att förslag på förändringar avseende regler för skolval och 

skolplacering under kapitel 6.2 i utredningen inte genomförs. 

• att inför ht 2024 utreda och besluta om hur eventuellt frigjorda 

lokalytor på Ersängsskolan ska användas utifrån då aktuella behov 

av lokaler för Ersboda grundsärskola och eventuella behov av 

lokalmässiga förändringar som kan bidra till ökad attraktivitet för 

skolorna på Ersboda.  

Tillägg 
 

• att utreda olika möjligheter för utbyggnad av Hagaskolan för att 

inte tvingas minska antalet paralleller på högstadiet. 

Anpassningarna behöver vara klara 2028. 

• att utreda möjligheten att prioritera de yngre barnen i Brännland 

genom att tillskapa förskoleplatser i området, gärna på ett sätt som 

möjliggör samverkan mellan förskola och skola för att underlätta 

bemanning. 

• att ge för- och grundskoleförvaltningen i uppdrag att i dialog 

tillsammans med kommunens övriga berörda förvaltningar skapa 

handlingsberedskap för framtida skolutvecklingsmöjligheter i 

Brännland om det sker en ökad befolkningstillväxt i området. 
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Nämnden beslutar vidare att uppdra till förvaltningen att före november 
2021 lämna förslag på skolstruktur i Stöcke/Stöcksjö samt hantering av 
skolplacering för elever i Stöcke med omland.  Detta efter framtagande av 
prognos avseende antal barn i området för perioden 2030–2050. 
 

Ärendebeskrivning 

För- och grundskolenämnden har uppdragit till utbildningsförvaltningen att 

utreda samt lämna förslag på en hållbar skolstruktur för kommunala låg- 

och mellanstadieskolor för perioden 2019–2031. Under denna tidsperiod 

väntas ca 1600 fler barn 6–12 år i Umeå kommun. Syftet med utredningen 

har varit att utreda vilka konsekvenser den väntade ökningen av barn i 

denna åldersgrupp får avseende behov av elevplatser på skolor samt vilket 

behov av nödvändiga investeringar i skollokaler som finns för att klara 

denna elevökning.  Utredningen ska lämna förslag på åtgärder för att Umeå 

kommun ska säkerställa att alla barn får plats i en skola utifrån gällande 

skollagstiftning, för och grundskolenämndens styrande principer samt 

kommunala regler om skolplacering. Utredningen ska innehålla både 

förslag och alternativa lösningar.   

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Utredning med förslag samt alternativa lösningar 

Bilaga 2: Risk och konsekvensanalyser för skolor där större förändring 

föreslås. (Bilaga 2.1–2.3) 

Bilaga 3: Sammanfattning av inkommande åsikter (representativt urval) 

Bilaga 4: Ekonomisk översikt 

Bilaga 5: Befolkningsprognoser för barn 6 år i de olika geografiska 

områdena i utredningen. (Bilaga 5.1.0 – 5.7.2) 

 

Beredningsansvariga 

Gunnar Olofsson, skolstrateg 

Michael Lindgren, lokalplanerare 
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Yrkanden 

 

Moderaterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna för: 

 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag inklusive följande ändringar och tillägg: 

Ändringsyrkanden 

• att Hagaskolan blir en skola med 2 paralleller F-3, 4 paralleller åk 4–

6 och enligt nämndens tidigare beslut även fortsättningsvis 4 

paralleller åk 7–9.  

• att förslag på förändringar avseende regler för skolval och 

skolplacering under kapitel 6.2 i utredningen inte genomförs. 

• att inför ht 2024 utreda och besluta om hur eventuellt frigjorda 

lokalytor på Ersängsskolan ska användas utifrån då aktuella behov 

av lokaler för Ersboda grundsärskola och eventuella behov av 

lokalmässiga förändringar som kan bidra till ökad attraktivitet för 

skolorna på Ersboda.  

Tilläggsyrkanden  

• att utreda olika möjligheter för utbyggnad av Hagaskolan för att 

inte tvingas minska antalet paralleller på högstadiet. 

Anpassningarna behöver vara klara 2028. 

• att utreda möjligheten att prioritera de yngre barnen i Brännland 

genom att tillskapa förskoleplatser i området, gärna på ett sätt som 

möjliggör samverkan mellan förskola och skola för att underlätta 

bemanning. 

• att ge för- och grundskoleförvaltningen i uppdrag att i dialog 

tillsammans med kommunens övriga berörda förvaltningar skapa 

handlingsberedskap för framtida skolutvecklingsmöjligheter i 

Brännland om det sker en ökad befolkningstillväxt i området. 

 

 

Centerpartiet och Kristdemokraterna för bifall till yrkandet. 

 

Vänsterpartiet för avslag till ändrings- och tilläggsyrkandet från 

Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet med 

undantag från följande att-satser, vilka bifalles: 
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• att förslag på förändringar avseende regler för skolval och 

skolplacering under kapitel 6.2 i utredningen inte genomförs. 

• att ge för- och grundskoleförvaltningen i uppdrag att i dialog 

tillsammans med kommunens övriga berörda förvaltningar skapa 

handlingsberedskap för framtida skolutvecklingsmöjligheter i 

Brännland om det sker en ökad befolkningstillväxt i området. 

 

Vänsterpartiet för: 

 

Att avslå nedanstående att-sats i tjänsteskrivelsens förslag 
• att inför ht 2024 besluta om lokalanpassningar ska genomföras på 

Ersängskolan för att göra det möjligt med åldersadekvat utbildning 

för träningsskolan åk 4-6 Ersboda grundsärskola. 

Ändringsyrkanden 

• Första att-satsen: Att Östra Ersboda fortsätter som en F-3 skola med 

två paralleller samt undervisning i grundsärskolan med inriktning 

träningsskola åk 1-6, om inte annat beslutas gällande 

Ersängskolans eventuella lokalanpassningar för grundsär åk 4-6. 

• Tredje att-satsen: Att Ersängskolan fortsätter som en skola med en 

parallel F-3, två paralleler åk 4-6 samt undervisning i träningsskolan 

åk 1-6, om inte annat beslutas gällande Ersängskolan lokaler och 

det eventuella lokalanpassning för åk 4-6. 

Tilläggsyrkanden 

• Att sätta igång en planprocess gällande utbyggnaden av Sandaliden 

och Hagaskolan för att kunna ta ett väl underbyggdt beslut, som tar 

miljön och elevers behov av friytor i beaktning. 

• Att inför ht 2024 besluta hur lokalerna på Ersängskolan och Östra 

Ersboda skolan ska nyttjas så att skolorna blir mer attraktiv med 

ambitionen att bibehålla och locka fler elever. 

• Att Ersängskolan organiseras så att mellanstadiet får en hemvist 

och utemiljö som är åldersadekvat. 

• Att utreda möjligheten att tillskapa en förskola i närhet till 

Brännlandsskola utan att ta av skolans befintliga bestånd. 

• Att bygga ut Böleängskolan med en parallell F-6. 

 



Sida 13 av 18 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

För- och grundskolenämnden 2020-12-17 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna för avslag till Vänsterpartiets yrkande. 

 

Miljöpartiet för avslag till Västerpartiets yrkande med undantag från 

nedanstående att-sats, vilken bifalles: 

• att Ersängskolan organiseras så att mellanstadiet får en hemvist 

och utemiljö som är åldersadekvat. 

 

Centerpartiet för: 

 

• att, i enlighet med utredningens förslag om skolstruktur och behov 

av investeringar 2020–2031 (kap 5 och 6 i utredningen), ska 

nämnden välja den alternativa lösningen som föreslås i utredningen 

för Brännlandsskola, d.v.s. nybyggnation och ombyggnation till F–6-

skola i Brännland inklusive markåtgärder. 

• att, som tillägg till det uppdrag som förvaltningen får av nämnden 

att före november 2021 lämna förslag på skolstruktur i 

Stöcke/Stöcksjö samt hantering av skolplacering för elever i Stöcke 

med omland, yrkar Centerpartiet att inkludera Sörmjöle skola. Detta 

efter framtagande av prognos avseende antal barn i området för 

perioden 2030–2050. 

 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna, Liberalerna och 

Miljöpartiet för avslag till Centerpartiets yrkande. 

 

Kristdemokraterna för: 

 

• Nybyggnation och ombyggnation till F-6 skola i Brännland inklusive 

markåtgärder. 

• Kortsiktig lösning blir att åk 4–5 får fortsatt undervisning i tillfällig 

paviljong till dess att nybyggd skola finns på plats. 

•  Allt enligt utredning skolstruktur F-6 med förslag och alternativa 

lösningar.  

 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna, Liberalerna och 

Miljöpartiet för avslag till Kristdemokraternas yrkande. 
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Propositionsordning 

Ordföranden prövar Moderaternas, Socialdemokraternas, Liberalernas och 

Miljöpartiets yrkande, bifall mot avslag, och finner att nämnden beslutar 

att bifalla yrkandet. 

 

Ordföranden prövar Vänsterpartiets yrkande, avslag mot bifall, och finner 

att nämnden beslutar att avslå yrkandet. 

 

Ordföranden prövar Centerpartiets yrkande, avslag mot bifall, och finner 

att nämnden beslutar att avslå yrkandet. 

 

Ordföranden prövar Kristdemokraternas yrkande, avslag mot bifall, och 

finner att nämnden beslutar att avslå yrkandet. 

 

Reservation 

Ron Mahieu (C), Sven-Åke Granberg (KD) och Nasteho Lander (V) till 

förmån för egna yrkanden. 

 

Nasteho Lander (V): Vänsterpartiet anser att vi genom våra 

yrkanden gällande Ersboda visar att vi ser nyktert på den växande 

segregationen i Umeå, och ger förslag som motverkar detta. Våra yrkanden 

gällande Brännland ämnar till att underlätta livspusslet samt bidra till en 

naturlig övergång till Brännlands F-3 skola och stärka byns sociala 

sammanhållning. Haga/sandaliden är ett område hade behövt mer 

underbyggd information för att kunna ta ett beslut som tar miljön och 

barnens rörelserikedom i beaktning. Umeå kommun har ett ansvar att se 

till att alla barn har en plats i skolan. Vi måste därför en beredskap vad 

gäller volymökningen som inte vilar på de friståendes planer. Därmed 

yrkade vi att Böleängskolan ska utöka med en parallell, istället för att bli 

beroende av de fristående. 

 

Sven-Åke Granberg (KD): Att förflytta de äldre barnen på Brännlands skola 

till Backens skola är inte en hållbar lösning ur ett långsiktigt perspektiv. 

Beslutet tar inte hänsyn till barnen som måste spendera upp till en timme 

extra i skolbussen varje dag. Det tar inte heller hänsyn till Umeå kommuns 

befolkningsprognos, där byarna kommer spela en stor roll. Då måste hela 

kommunen fungera, och inte bara centralorten.  
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§ 99 

Diarienr: SK-2020/00638 

FGN: Internkontrollplan 2021 - Verksamhetskrav 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar att nämnden har tagit del av 

information om följsamhet med verksamhetskrav enligt bilaga 1. 

 

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. I Umeå kommuns riktlinjer (2011-09-26) och 

anvisningar från december 2019, gällande intern styrning och kontroll, 

anges att riskanalys ska genomföras i syfte att identifiera omständigheter 

som anses utgöra risk för att nämndens generella verksamhetskrav inte 

uppfylls. 

Beslutsunderlag 

I underlaget för de verksamhetskrav (bilaga 1) som ställs på nämnden 

indikeras graden av efterlevnad på en fyra-gradig skala. Generellt kan sägas 

att efterlevnaden av verksamhetskraven är relativt god. Utifrån dialog om 

brister i efterlevnad kommer förslag på identifierade risker och 

riskvärdering att presenteras för fortsatt dialog i decembernämnden. 

Bilagor 

Bilaga 1: FGN verksamhetskrav 2021 

Beredningsansvarig 

Maria Runarsdotter, kanslichef 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 100 

Diarienr: SK-2020/00119 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden - För- 

och grundskolenämnden 2020-12-17 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbeslut och anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 

Inför för- och grundskolenämndens sammanträde 2020-12-17 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 
 

§ 101 

Diarienr: SK-2020/00093 

Utbildningsdirektören informerar 
 

• Ekonomirapport efter november 2020 

• Christopher Granberg, biträdande utbildningsdirektör grundskola: 

Det är fortsatt omfattande smittläge och stor smittspridning i Umeå 

som nu även drabbat lägre skolåldrar. Av den anledningen har 

beslut avseende distansundervisning för grundskolan fattats av 

nämndens ordförande. Beslutet avser de avslutande dagarna på 

höstterminen och de tre inledande skoldagarna på vårterminen. 

Beslutet omfattar inte de elever som är i fortsatt behov av 

närundervisning och de elever som går inom grundsärskolan. 

• Daniel Nordgren, biträdande utbildningsdirektör förskola: 

Smittläget är högt och det är stor frånvaro av personal, men 

verksamheten fungerar ändå bra. Detta är mycket tack vare goda 

rutiner och tydliga styrkedjor, liksom omdisponering av personal 

från andra förvaltningar. 

• Dialog förs även fortsättningsvis med länets smittskyddsläkare 

gällande hantering av aktuellt smittläge. 
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§ 102 

 

Resultat Medarbetarenkäten 
 

Personalchef Åsa Bergström presenterar genomförandet och utfallet från 

årets medarbetarenkät. 

 

 

 

 


