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§ 63 
Diarienr: SK-2020/00491 

Delårsbokslut - Uppföljning internkontrollplan - 
januari-augusti 2020 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar, med redaktionella ändringar i 
underlagen, 
 
att        godkänna delårsrapport avseende perioden januari-augusti 2020 
 
att  godkänna uppföljning av internkontrollplan avseende perioden 

januari-augusti 2020 
 
att  godkänna uppföljning av nämndens uppdrag till förvaltningen 

perioden januari-augusti 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fattade i juni 2019 beslut om att förändra 
rapportstrukturen för kommunens nämnder och bolag. I korthet innebär 
beslutet att kommunen från och med 2020 enbart upprättar ett 
delårsbokslut (sep), helårsbokslut (jan) och fördjupad personal- och 
ekonomirapport (maj) jämfört med tidigare tertialrapporteringsstruktur. 
 
Året i korthet 
Förvaltningens samlade arbete har sedan mars 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 för förvaltningen har utarbetats för att tydliggöra 
planeringsförutsättningar, roller och ansvar att hantera en allvarlig 
händelse samt minimera smittspridning och därmed effekter på 
verksamheten.  
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Umeå kommun är en av de utvalda kommunerna som samverkar med 
Skolverket för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända och 
flerspråkiga barn och elever. Insatserna ska stödja förskolan och skolan att 
skapa bättre förutsättningar för målgruppen.  
 
Statsbidraget likvärdig skola möjliggör insatser på huvudmannanivå liksom 
på skol- och klassrumsnivå, till exempel förstärkningar inom elevhälsan och 
studie- och yrkesvägledning. 
 
Vårterminen 2020 blev 91 procent av eleverna i åk 9 behöriga till ett 
nationellt program och meritvärdet blev 229, inklusive nyanlända. 
Nämndens målvärde på 228 meritpoäng har därmed uppnåtts. En 
förbättring som framförallt beror på att pojkarnas resultat höjts. Av de 92 
elever som inte blev behöriga var 30 nyanlända. Den riktade insatsen för 
nyanlända och flerspråkiga elever ska leda till ytterligare 
resultatförbättringar. 
 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av grundskolan visar att det genom 
hela styrkedjan finns ett väl fungerande uppföljnings- och analysarbete av 
studieresultaten och elevernas upplevelse av trygghet samt god kännedom 
om elevernas behov och förutsättningar.  
 
En kammarrättsdom fastslog 2019 att Umeå kommun inte får erbjuda 
kommunala och fristående tjänster på lika villkor, sk ”fria nyttigheter”. 
Umeå kommun begärde prövningstillstånd hos Högsta 
förvaltningsdomstolen (HFD) som beviljats. Detta eftersom Umeå kommun 
tycker att lagstiftningen är oklar när det gäller kommunernas möjligheter 
att erbjuda fria nyttigheter på lika villkor. Umeå kommun har lämnat 
yttrande till HFD. 
 
Uppföljning av nämndens mål för perioden januari-augusti återfinns i bilaga 
4. 
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1 FGN delårsrapport till KS, jan-aug 2020 
Bilaga 2 FGN uppföljning internkontrollplan, jan-aug 2020 
Bilaga 3 FGN uppföljning nämndens uppdrag till förvaltningen, jan-aug 
2020 
Bilaga 4 FGN uppföljning av nämndens mål, mätvärden, jan-aug 2020 

Beredningsansvariga 
Marcus Bystedt, tf ekonomichef 
Maria Runarsdotter, kanslichef 
Åsa Bergström, personalchef 
 
Beslutsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut, bifall mot avslag, 
och finner att nämnden beslutar enligt förslag.  
 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
SLK budget, henrik.olofsson@umea.se  
 
 
  

mailto:henrik.olofsson@umea.se
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§ 64 
Diarienr: SK-2020/00377 

V Motion nr 11/2020 - Gratis mensskydd till unga - 
Grundskola - Gymnasieskola 

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

Ärendebeskrivning  
Vänsterpartiet har inkommit med en motion angående gratis mensskydd 
till unga där de föreslår att en verksamhet startas för att erbjuda elever i 
grundskola och gymnasium att få kostnadsfri utdelning av mensskydd, 
exempelvis via besök hos skolsjuksköterska eller kurator.  
 

Beslutsunderlag  
Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande  
för att stödja eleverna mot utbildningens mål. Umeå kommuns 
utbildningar erbjuder elevhälsa för elever i grundskolan och i 
gymnasieskolan. Vilket innebär åldrarna 6 – 20 år i normalfallet. Umeå 
kommuns elevhälsa ansvarar för de elever som går i våra kommunala 
skolor. Det innebär att alla barn/ungdomar i Umeå inte har tillgång till 
Umeå kommuns elevhälsa. Alla skolhuvudmän har ett ansvar för att de 
egna eleverna har tillgång till elevhälsa. Elevhälsopersonalen t ex 
skolsköterska och kurator finns endast tillgängliga under planerad 
skolverksamhet och har ingen akutverksamhet i  
sitt uppdrag. Finansieringen av föreslagen verksamhet är oklar och går ej 
att genomföra med befintliga resurser. Förslaget med gratis mensskydd till 
unga är i sig positivt men ligger inte i linje med elevhälsans uppdrag enligt 
skollagen.  
 

Beredningsansvarig  
Erika Holmberg  
elevhälsochef 
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Bilaga 
Motion 11/2020 
 
Yrkanden 
Vänsterpartiet för bifall till motionen. 
 
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och 
Miljöpartiet för avslag till motionen.  
 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer bifall till motionen mot avslag till motionen och finner 
att nämnden beslutar att avslå motionen. 
 
Reservation 
Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
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§ 65 
Diarienr: SK-2020/00273 

Yttrande - Motion 8/2018: Åtgärder för minskad 
barnfattigdom; 

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

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet har 2018-03-27 motionerat till kommunfullmäktige 
angående ”Åtgärder för minskad barnfattigdom i Umeå”. Näringslivs- och 
arbetsutskottet beslutade 2020-03-31 att remittera motionen till för- och 
grundskolenämnden, individ- och familjenämnden och Umeå 
Kommunföretag AB för yttrande. 
 
Motionen tar upp tre förslag som rör För- och grundskolenämndens 
verksamhetsområde: 

- Att ge stadsdirektören i uppdrag att ta fram förslag på strategiskt 
belägna och befintliga förskolor som kan ha dygnetrunt-öppet i 
enlighet med beslutet om rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid 
enligt närhetsprincipen 

- Att förskolan är avgiftsfri för alla barn 
- Att den allmänna förskolan görs tillgänglig för alla barn upp till 

heltid 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Motion 8/2018: Åtgärder för minskad barnfattigdom; Ulrika Edman, 
Elisabeth Zachrisson, Lasse Jacobson och Elisabet Forssell (V) 
 
Motiv till beslutet: 
Tillgång och nyttjande av förskola och fritidshem har avgörande betydelse 
för vårdnadshavares möjlighet att arbeta eller studera. Idag erbjuds alla 
barn, med rätt till förskola, en förskoleplats inom rätten till plats inom fyra 
månader, de allra flesta barn har också en plats i förskola eller pedagogisk 
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omsorg. För fritidsplats finns ingen begränsning, alla som önskar får plats i 
anslutning till barnets skola.  
 
Vårdnadshavare med behov av omsorg under kvällar, nätter och helger har 
tillgång till detta om behov finns. Antalet platser är idag tillräckligt, ingen 
kö finns. En utökning av antalet enheter skulle medföra ett behov av att 
femdubbla anslaget som för en enhet är 3,5 mkr, dessutom tillkommer 
kostnader för lokaler.  
 
Umeå kommun är ansluten till maxtaxa i förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. Det innebär att en familjs högsta avgift 2020 kan vara 
2957 kr för tre barn, för fjärde barnet tas ingen avgift ut, ingen avgift tas ut 
vid låg eller ingen inkomst och avgiften vid deltidsplacering är lägre. 
Stadsbidrag på 31 mnkr utgår som ersättning till kommuner som anslutit 
sig till maxtaxa. Intäkterna från föräldra-avgifterna är 122 mnkr.  
 
Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga med annat barn har för sin 
egen utveckling rätt till förskola på deltiden 15 tim/vecka. När 
vårdnadshavare börjar arbeta eller studera igen återgår platsen till en 
heltidsplacering vilket innebar att en deltidsplacering inte påverkar 
vårdnadshavares möjlighet till arbete eller studier. Heltidplacering istället 
för deltidplacering för alla barn skulle öka kostnaderna med 25 mnkr för 
förskola och 5 mnkr förfritidshem. Om antalet heltidsplaceringar skulle öka 
skulle även behovet av förskoleplatser öka eftersom förskolor med många 
deltidsplaceringar tar emot fler barn än de skulle göra annars. 
 
De föreslagna åtgärderna som ligger inom För- och grundskolenämndens 
verksamhetsområde skulle, om de beslutas, få stora konsekvenser för 
nämndens behov av resurstilldelning, ca. 197 mnkr utan att i någon större 
omfattning påverka motionens syfte, att minska barnfattigdom.  

Beredningsansvariga 
Pian Rosell 
Skolstrateg förskola 
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Yrkanden 
Vänsterpartiet för avslag till tjänsteskrivelsens förslag och därmed bifall till 
motionen. 
 
Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Moderaterna för bifall 
till tjänsteskrivelsens förslag och därmed avslag till motionen. 
 

Beslutsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen och 
finner att nämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 
 

Reservation 
Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande. 

 
Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 
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§ 66 
Diarienr: SK-2020/00433 

Liberalerna - Motion fortsätt redovisa skolresultat - 
Motion 23/2020 

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

Ärendebeskrivning 
Motionen beskriver bakgrunden till att skolverket från den 1 september 
2020 enbart kommer publicera statistik på riksnivå och därmed inte 
kommer publicera statistik rörande enskilda skolor eller huvudmän. En 
förändring som genomförs som en konsekvens av att Statistikmyndigheten 
SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om 
fristående skolor omfattas av sekretess. Frågan har behandlats av 
Kammarrätten och domen har därefter vunnit laga kraft. Eftersom lika 
villkor ska gälla för kommunala och fristående skolor har Skolverket 
beslutat att inte heller statistik om kommunala skolor ska vara tillgängliga.  
I motionen lyfter Liberalerna fram att statistiken från Skolverket, som bland 
annat innefattat resultat på nationella prov, behörighet till gymnasieskolan 
och andelen behöriga lärare, varit extremt viktig i kampen för en jämlik 
skola samt att konsekvensen av sekretessbeslutet innebär att elever och 
föräldrar i förlängningen förlorar möjligheten att jämföra skolor och 
därmed även möjligheten att göra ett välgrundat skolval. Motionen pekar 
på att skolverket fått regeringens uppdrag att kartlägga och redovisa vilka 
författningsändringar och andra åtgärder som kan genomföras för att 
myndigheten ska kunna få tillgång till sådana uppgifter som krävs för att 
Skolverket ska kunna fullgöra sitt instruktionsenliga uppdrag. Ett uppdrag 
som ska redovisas senast den 4 september. I motionen skriver även 
Liberalerna att lagändringar brukar ta tid. 
 
Därför yrkar Liberalerna att kommunfullmäktige beslutar:  
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• att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa resultat från 
Umeås kommunala skolor på samma detaljnivå som Skolverkets 
tidigare information.  

• att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att genom dialog inbjuda 
friskolorna i Umeå kommun att göra detsamma.  

 
Motiv till beslut 
I den statistik som Skolverket tidigare publicerarat kunde vi konstatera att 
Umeå kommuns grundskolor har goda studieresultat, hög behörighet till 
gymnasiet och väldigt hög andel behöriga lärare. Huvudmannen har alltid 
välkomnat jämförelser med andra huvudmän och funnit det värdefullt att 
utifrån Skolverkets statistik kunna göra jämförelser i syfte att synliggöra 
kvalitet och resultatutveckling över tid. För elever och vårdnadshavare har 
statistik från skolverket varit en viktig förutsättning för att kunna göra 
medvetna val. 
 
Som motionen gör gällande har Regeringen gett Skolverket i uppdrag att 
kartlägga och redovisa vilka författningsändringar och andra åtgärder som 
kan genomföras för att myndigheten ska kunna få tillgång till sådana 
uppgifter som krävs för att Skolverket ska kunna fullgöra sitt 
instruktionsenliga uppdrag. I uppdraget ingår även att redovisa kostnader 
för detta. Ambitionen är att de former för ett genomförande som 
Skolverket identifierar inte ska öka de administrativa kostnaderna eller 
fullgörandekostnaderna för huvudmän. Skolverket ska även redovisa vid 
vilken tidpunkt ett alternativt informationsinhämtande bedöms vara 
möjligt.  

Alla skolaktörer som uttalat sig angående statistiska centralbyråns 
bedömning att inte lämna ut uppgifter om genomströmning, betyg och 
elevsammansättning till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) av 
affärsmässiga skäl är rörande överens om att beslutet är ett steg i fel 
riktning. Såväl Skolverket, SKR och Friskolornas riksförbund värnar om att 
hitta en snabb lösning. Att Regeringen angivit att Skolverket skall redovisa 
sitt uppdrag senast den 4 september stärker bedömningen av frågan är 
ytterst angelägen och skall hanteras skyndsamt. 
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Att Umeå kommun i detta läge skulle ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag 
att redovisa resultat från Umeås kommunala skolor på samma detaljnivå 
som Skolverkets tidigare information skulle bli problematiskt utifrån två 
aspekter. För det första skulle ett sådant uppdrag drastiskt öka de 
administrativa och fullgörandekostnaderna då utbildningsförvaltningen 
inte i sin nuvarande organisation kan lösa ett sådant uppdrag som skulle 
innebära stora krav på sammanställning, administration, förvaltning av 
system och kommunikation. För det andra är det sannolikt att uppdraget 
att lösa Skolverkets uppdrag blir relativt kortvarigt med tanke på att 
skolsverige förväntar sig att Skolverket skyndsamt löser det uppkomna 
dilemmat. 

Att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att genom dialog inbjuda 
friskolorna i Umeå kommun att göra detsamma bedöms vara problematiskt 
utifrån ytterligare två aspekter. För det första bedöms detta inte vara 
förenligt med rådande lagstiftning utifrån kammarrättens dom som 
innebär att friskolornas betyg omfattas av sekretess. För det andra har de 
fristående skolorna egna huvudmän med olika registreringssystem vilka 
inte per automatik är kompatibla med Umeå kommuns system.  

Beslutsunderlag 
Bilaga: Motion, Fortsätt redovisa skolresultat 

Beredningsansvarig 
Fredrik Strandgren, skolstrateg 
 
 
Yrkanden 
Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna för avslag till 
tjänsteskrivelsens förslag och därmed bifall till motionen. 
 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för bifall till 
tjänsteskrivelsens förslag och därmed avslag till motionen. 
 
 
 



Sida 15 av 25 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
För- och grundskolenämnden 2020-09-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen och 
finner, efter votering med röstsiffrorna 8 mot 3, att nämnden bifaller 
tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Reservation 
Anders Norqvist (L) till förmån för eget yrkande.  
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 67 
Diarienr: SK-2020/00169 

Samisk integrering - Uppföljning av uppdragsplan 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att bordlägga ärendet till nämnds-
sammanträdet i oktober. 

Ärendebeskrivning 
Information ges om deluppföljning av uppdrag G i uppdragsplanen som 
lyder; Att utreda förutsättningarna för samisk integrering alternativt 
sameskola inom ett skolområde. 

Informationen syftar till att ge svar på vad samisk integrering innebär samt 
en beskrivning av vilka kommuner som har det idag, dess omfattning och i 
vilka ämnen, framgångsfaktorer och utmaningar. 

Vidare sammanfattas ett nuläge i Umeå kommun vad gäller antalet barn i 
på den samiska avdelningen samt elever som läser samiska som 
modersmål. Det redogörs också för aktuella lärarresurser i de samiska 
språken. 

Därefter lyfts frågor som kan vara av intresse vid en fortsatt process i att 
undersöka möjligheten för Umeå kommun att ansöka om och därefter 
erbjuda samisk integrering.  

Avslutningsvis sammanfattas behov av konsekvensanalys inför eventuellt 
beslut om att erbjuda samisk integrering.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Information samisk integrering 
Bilaga 2: presentation 

Beredningsansvarig 
Marie Karling 
 
Yrkanden 
Ordföranden för att bordlägga ärendet avseende samisk integrering – 
Uppföljning av uppdragsplan till nämndssammanträdet i oktober.   
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Beslutsordning 
Ordföranden prövar yrkandet om att bordlägga ärendet till kommande 
nämnd och finner att nämnden bifaller yrkandet.  
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§ 68 
Diarienr: SK-2020/00013 

Återrapport av personuppgiftsincidenter  

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att nämnden har tagit del av 
återrapport av personuppgiftsincidenter för perioden januari-augusti. 

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 del- och helårsrapport. 
 
Vid tid för delårsrapport har 15 personuppgiftsincidenter inrapporterats 
varav sju (7) har anmälts vidare till Datainspektionen. Övriga incidenter har 
åtgärdats och avslutats. 
 
Av de sju incidenterna som har anmälts till Datainspektionen avsåg två av 
dessa felaktiga behörigheter i EdWise respektive Unikum där risk för 
personuppgiftsincident förelåg. I det ena fallet har Datainspektionen 
avslutat ärendet och i det andra inväntas fortfarande svar.  
 
Två andra incidenter som har anmälts avser mejl med personuppgifter som 
har skickats fel. I det ena fallet har Datainspektionen avslutat ärendet och i 
det andra inväntas fortfarande svar.  
 
De kvarvarande tre anmälda incidenterna faller under rubriken Övriga 
personuppgiftsincidenter där ett ärende avser personuppgifter som 
felaktigt har skickats i mejl inom organisationen, ett annat gäller felaktigt 
registrerade uppgifter i Unikum och Procapita och det tredje avser 
kommunens lärplattform, som enligt leverantör skulle vara gallrad på 
inaktuella data, men där det visat sig ligga kvar gammal information om nu 
ej aktuella elever. Datainspektionen har avslutat de två första av dessa 
ärenden. I tredje fallet inväntas fortfarande svar. 
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Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund 
personuppgiftskoordinator 
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§ 69 
Diarienr: SK-2018/00581 

Sammanträdestider för- och grundskolenämnden 
2021 - revidering 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att ändra datum för såväl Elevdialog 
som för Skolforum till den 6 maj.  

Ärendebeskrivning 
I tidigare beslut avseende sammanträdestider för för- och 
grundskolenämnden, 2020-06-18 § 58, förlades Elevdialog till den 5 maj 
och Skolforum till den 26 maj. 
 
Den 5 maj genomförs nationella prov i åk 9 och den 26 maj sammanfaller 
med gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde.  
 
För- och grundskolenämnden föreslås därför att förlägga både Elevdialog 
och Skolforum till den 6 maj. Dessa utgör då tillsammans en heldag. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdestider FGN 2021 

Beredningsansvariga 
Fredrik Strandgren 
Annelie Holmlund 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret 
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§ 70 
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 2020-09-24 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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§ 71 
Diarienr: SK-2020/00093 

Återrapport avseende rektors anmälningsskyldighet 
till huvudman (skollag 6 kap, 10 §) 
 
Elevhälsochef Erika Holmberg och jämlikhetsutvecklare Elisabeth Dahlgren 
presenterar underlag avseende inkomna anmälningar i enlighet med 
Skollagen kap 6 § 10. Även förslag till tänkbara åtgärder på 
huvudmannanivå för att framledes motverka orsakerna till anmälningar 
presenteras. 
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§ 72 
Diarienr: SK-2020/00093 
 

Skolinspektionens beslut efter regelbunden 
kvalitetsgranskning av Umeå kommuns 
ansvarstagande för grundskolan och 
gymnasieskolan 
 
För- och grundskolenämnden informeras om Skolinspektionens beslut efter 
genomförd kvalitetsgranskning av grundskolan. Presidiet samt 
förvaltningsledning ska inom kort ska möta inspektörerna för möjlighet att 
ställa frågor.  
 
Granskningen visar att verksamheterna har mycket god kännedom om 
skolresultat, har ett systematiskt och väl genomtänkt kvalitetsarbete och 
ett bra uppföljnings- och analysarbete. 
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§ 73 
Diarienr: SK-2020/00093 
 

Utbildningsdirektören informerar: 
 
-om att verksamheterna fortsätter att hålla fast vid och arbeta utifrån 
rekommendationer avseende Covid-19. Detta innebär bland annat att 
aktiviteter såsom PRAO inte är möjligt och att Skolbesöksveckan, då stora 
grupper elever i åk 9 tillsammans besöker gymnasieskolor, inte kan 
genomföras. Däremot förstärkt möjlighet till PRASO, vilket går ut på att 
följa med ett program under en dag i en mindre grupp.  
 
-om att Moderaterna har inkommit med en skrivelse med anledning av att 
högskoleprovet riskerar att inte genomföras kommande år. I skrivelsen 
ställs frågan om Umeå kommun kan bidra med lokaler för att möjliggöra 
ett genomförande av provet. Kontakt är tagen med representanter vid 
Umeå universitet angående kommunens möjlighet att bistå med lokaler.  
 
Regeringen har tillsatt en nationell samordnare för att bistå Universitets- 
och högskolerådet vid genomförandet av ett högskoleprov hösten 2020 
och våren 2021. I nuläget planeras högskoleprovet att genomföras under 
hösten 2020, dock med begränsat antal personer.  
 
 
Skolstrateg Gunnar Olofsson informerar därefter om det pågående arbetet 
med utredningen avseende projektet Skolstruktur samt om genomförda 
digitala möten och informationer som givits. 
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§ 74 
Diarienr:  

Kvalitetsdialog 
För- och grundskolechefer och förskolestrateg genomför tillsammans med 
för- och grundskolenämndens politiker dialog kring förskoleverksamhet. 
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