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Mahieu (C) §§ 70–78 
Wilma Hvirfvel (L), tjänstgörande ersättare för Ron Mahieu 
(C) § 80 
Anders Norqvist (L) 
Morgan Flank (MP) 
Lucas Nilsson (KD) 
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Sekreterare: Digital signatur      §§ 70-82 
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Anslaget har satts upp:  
 
Anslaget tas ner:  
 
Förvaringsplats: Utbildningskontoret 
 
Underskrift:   

 Linda Hellquist
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Katarina Nilsson Reian (S), tjänstgörande ersättare § 80 
Rosa Vallgårda (S) 
Jens Backman (S) 
Andreas Sellstedt (V) 
Wilma Hvirfvel (L), tjänstgörande ersättare § 80 
 
 
Tjänstemän 
Ann-Christine Gradin 
Daniel Nordgren 
Christopher Granberg 
Maria Runarsdotter 
Åsa Bergström 
Sofia Öberg 
Fredrik Strandgren 
Veronica Söderlund 
Gunnar Olofsson 
Pian Rosell 
Gabrielle Hultdin 
Alva Nordgren, praktikant 
Annelie Holmlund 
Christina Jonsson 
Katarina Stillesjö Vilhelmsson 
Erik Nordahl 
Magnus Josefsson 
Carin Thysell 
Monika Andersson 
Isa Ziethén Granlund 
Mikael Strålberg 
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Beslutsärende 
 

§ 70 
Diarienr: SK-2022/00006 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv - FGN 
oktober 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar: 
 
-att lägga till två initiativärenden som punkt 7 och 8 i dagordningen  
 
-att ändra informationsärendet Tillgång av specialpedagogiskt stöd till 
lärare samt arbetet med områdesbaserade resursklasser till ett 
beslutsärende  
 
-att med ovanstående ändringar fastställa dagordningen 
 
-att till protokollet notera att ingen person är jävig 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslista till för- och grundskolenämndens sammanträde 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. 
 
Lena Andersson (M) och Tobias Holmbom (V) anmäler var sitt 
nämndinitiativ.  
 

Beslutsunderlag 
Bilaga – föredragningslista 
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Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
 
   
Yrkande 
Anders Norqvist (L) för att informationsärendet Tillgång av 
specialpedagogiskt stöd till lärare samt arbetet med områdesbaserade 
resursklasser ändras till ett beslutsärende. 
 
Inga motyrkanden finns. 
 
 
 
  



Sida 6 av 25 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
För- och grundskolenämnden 2022-10-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Informationsärende 
 

§ 71 

Redovisning av utvärdering av satsningen Operativt 
förebyggande team skola/socialtjänst 
 
Rektor Veronica Söderlund redovisar genomförd utvärdering av satsningen 
Operativt förebyggande team skola/socialtjänst. Resultat från elevenkät 
och lärarenkät presenteras. 
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Beslutsärenden 
 

§ 72 
Diarienr: SK-2022/00268 

Utvecklingsanslag Social hållbarhet 2023 - 
Operativa teamet, Ungdomsteam SSPF och Social 
insatsgrupp 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar, att med redaktionell ändring i 
ansökningshandlingarna, ansöka om medel ur kommunstyrelsens 
utvecklingsanslag för social hållbarhet: ”Fortsättning och utveckling av 
tidigare beviljade projekt kring ”Operativa teamet och ”Social insatsgrupp 
(SIG)”. I ansökan ingår även ” Ungdomsteam SSPF (skola, socialtjänst, polis, 
fritid). 
 

Ärendebeskrivning 
I november 2021 beslutade för- och grundskolenämnden att tillsammans 
individ- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
ansöka om medel utvecklingsanslaget för social hållbarhet. Den nu 
framtagna ansökan är en fortsättning på de tidigare beviljade projektet 
kring Operativa teamet och Social insatsgrupp (SIG) samt en komplettering 
med Ungdomsteamet SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid). I denna 
ansökan finns också fritidsnämnden med som medsökande. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Ansökan utvecklingsanslag social hållbarhet  
Bilaga 2: Kriterier och beredningsprocess för utvecklingsanslag Social 
hållbarhet 
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Beredningsansvariga 
Fredrik Strandgren, enhetschef för- och grundskolan 
Annette Forsberg, verksamhetschef IFO utförare  
Jonas Jakobsson, biträdande verksamhetschef IFO utförare  
Åsa Säfsten Boman, verksamhetschef fritid  
Cathrin Backman Löfgren, utbildningsstrateg gymnasie- och 
vuxenutbildning samt arbetsmarknad och integration 
 
   
Yrkanden 
Socialdemokraterna och Moderaterna för bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag.  
 
Inga motyrkanden finns. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag, bifall mot avslag, och finner 
att nämnden beslutar att med redaktionell ändring i 
ansökningshandlingarna bifalla tjänsteskrivelsens förslag. 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Ansökan skickas tillsammans med protokollsutdrag alternativt 
delegationsbeslut till ksdiarium@umea.se. Ange KS-2022/00534 i 
ämnesraden 
Karolina Lundqvist, karolina.lundqvist@umea.se 
Annette Forsberg, annette.forsberg@umea.se 
Jonas Jakobsson, jonas.jakobsson@umea.se 
Stefan Hildingsson, stefan.hildingsson@umea.se 
Åsa Säfsten Boman, asa.boman@umea.se 
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§ 73 
Diarienr: SK-2022/00370 

Regler för ansökan och skolplacering i förskoleklass 
och grundskola 

Beslut 
För- och grundskolnämnden beslutar: 

 att anta regler för ansökan och skolplacering i förskoleklass och 
grundskola i enlighet med bilaga 1  

 att därmed införa syskonförtur i enlighet med förslag till regler i 
bilaga 1  

 att därmed avsluta nuvarande möjlighet till förtur till skolplacering 
på skola utifrån synnerliga skäl 

 att dessa regler införs för ansökningar och beslut om 
skolplaceringar med skolstart läsåret 2023–2024 

 att i reglerna förtydliga FGN:s tidigare beslut om att kommunen inte 
erbjuder möjligheter för barn som är 5 år att börja förskoleklass ett 
år tidigare. 
 

För- och grundskolenämnden beslutar vidare att ärendet justeras 
omedelbart. 
 

Ärendebeskrivning 
För- och grundskolenämnden beslutade 2019-10-24 om regler för ansökan 
och skolplacering i förskoleklass och grundskola. Dessa regler beslutades 
utifrån då gällande lagstiftning och rättspraxis. Då det sedan dess 
tillkommit ny skollagstiftning och ny och kompletterande rättspraxis 
behöver nuvarande regler förändras för att överensstämma med gällande 
lagstiftning. Reglerna gäller tillsvidare, men utbildningsförvaltningen 
kommer årligen att se över förutsättningar och rättslig praxis. Reglerna 
kommer därför att aktualitetsprövas regelbundet. 
 
Dessa regler syftar till att tydliggöra vilka regler som gäller för skolplacering 
i förskoleklass, grundskola i Umeå kommun. Syftet är att säkerställa en 
likvärdig och rättvis hantering av skolplaceringar utifrån vårdnadshavares 
möjlighet att lämna önskemål om skolplacering för sina barn. Konkreta och 
tydliga regler ska ange hur placeringsförfarandet går till och på vilka 
grunder en elev placeras vid en specifik skolenhet. 
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Beslut om skolplacering i förskoleklass och grundskola regleras i skollag och 
skolförordning. Enligt skollagen ska en elev i förskoleklass och grundskola 
placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 
önskar att eleven ska gå.  
Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs 
berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska 
dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin 
grundskola. 
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast 
om: 
1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter för kommunen, eller  
2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. 
Vårdnadshavare har rätt att överklaga kommunens beslut om 
skolplacering. 
 
Skolväsendets Överklagandenämnd har över tid fattat beslut som påverkar 
Umeå kommuns nuvarande regler för skolplacering.  Utifrån dessa beslut 
finns behov av vägval från för- och grundskolenämnden avseende regler för 
skolplacering: 
 

 Urvalsgrunden syskonförtur är godtagbar om vid beslut enligt 
skollagen 9 kap 15§, andra stycket samt 10 kap 30§ andra stycket.  

 Urvalsgrunden ¨särskilda skäl¨ (psykiskt eller fysiskt mående) är 
alltför oprecis för att det ska gå att bedöma om urvalet skett 
objektivt, sakligt och icke-diskriminerande 
 

Umeå kommun hade före 2019 syskonförtur som urvalskriterium. Efter en 
dom från Förvaltningsrätten mot Uppsala kommun togs detta kriterium 
bort. I och med klargörande i lagstiftningen om hur beslut om skolplacering 
ska ske finns möjligheten att återinföra syskonförtur. 
 
Umeå kommun ger i nuvarande regler vårdnadshavare möjlighet att 
ansöka om förtur till skolplacering på skola utifrån synnerliga skäl. I och 
med dom hos Skolväsendets Överklagandenämnd finns det risk att 
Överklagandenämnden vid överklagan från vårdnadshavare dömer i 
klagandes favör. Det skulle då innebära att Umeå kommun måste placera 
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barn på en skola där det efter genomförd skolplacering inte finns lediga 
platser.  
 
För att göra det möjligt för vårdnadshavare att ansöka om plats i anpassad 
och inkluderade verksamhet på Hagaskolan för elever med 
hörselnedsättning föreslås ansökan och beslut hanteras inom samma 
lagrum som för ansökan och beslut om placering i resursskola, skollagen 10 
kap 31a§. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola 
Bilaga 2: Tillämplig lagstiftning i skollagen och skolförordningen 

Beredningsansvarig 
Gunnar Olofsson, skolstrateg   
 

Beslutet ska skickas till 
Eva-Lotta Markström, administrativ chef   
Agneta Sjöstedt, administrativ chef 
Christopher Granberg, biträdande utbildningsdirektör grundskola 
Karin Thysell, områdeschef 
Erik Nordahl, områdeschef 
Magnus Josefsson, områdeschef 
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§ 74 
Diarienr: SK-2022/00262 

Yttrande över motion (V) 8/2022 - Utveckla 
tillgången till barnomsorg på obekväm arbetstid 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
anse motionen besvarad. 
 
Reservation 
Tobias Holmbom (V) till förmån för eget yrkande. 
 

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet har i motion 8/22 till kommunfullmäktige 2022-05-19 yrkat: 

- att Umeå kommunfullmäktige ger tekniska nämnden samt för- och 
grundskolenämnden i uppdrag att kartlägga behovet av och 
förutsättningar för en utvecklad barnomsorg på obekväm arbetstid. 

 

Yttrande 
I skollag 2010:800 anges att: 

8 kap, 3 §: Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i 
förskoleklassen eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska 
erbjudas förskola enligt vad som anges i 4–7 §§. Förskola behöver dock inte 
erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. 

25 kap, 5 §: Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under 
tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs 
med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. 

Umeå kommun erbjuder vårdnadshavare omsorg på kvällar, nätter och 
helger på enheten Aftonstjärnan som är inrymd i Berghemsskolan. 
Verksamheten har kapacitet för ca 40 barn vara 10 barn nattetid samtidigt. 
Tillfälligt kan verksamheten ta emot några extra sovande barn vid behov. 
Det finns möjligheter att utöka verksamheten i etapper. Valet av placering 
grundar sig i att Berghem är en central stadsdel som är lättillgänglig för de 
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flesta. Barn i fritidshem erbjuds att åka taxi från och till ordinarie 
fritidshem. Vårdnadshavare till barn i förskoleåldern måste själva lämna 
och hämta sina barn till och från verksamheten eftersom det inte bedöms 
som tryggt och säkert för barnen att själva åka taxi från ordinarie förskola. 
Undantag från detta gäller för barn placerade på någon av Berghems 
förskolor där Aftonstjärnans personal lämnar och hämtar barnen. 

Läsåret 2021/22 har Aftonstjärnan haft 38 inskrivna barn varav 19 i 
förskoleåldern 1 - 5 år. 13 av barnen är boende med endast en 
vårdnadshavare. 1/3 av barnen har plats i förskolor på Berghem, och 
återstående kommer från nio olika områden inklusive Holmsund/Obbola. 
Verksamheten tar även emot barn från fristående förskolor. 

Närvaron i verksamheten varierar kraftigt, från inga närvarande barn upp 
till 15 barn någon enstaka dag. Beläggningen var i genomsnitt 15 %.  

De flesta barn bor med båda sina vårdnadshavare (70 % barn 0 - 18 år). Av 
de barn som inte gör det bor ca. 75 % växelvis hos båda vårdnadshavarna.  
För att ha rätt till omsorg på obekväm tid måste båda vårdnadshavarna 
arbeta på obekväm tid samtidigt. Vårdnadshavare som är separerade och 
där barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna förväntas kunna 
anpassa var barnet bor så att behov av omsorg på obekväm arbetstid 
undviks.  

Utbildningsförvaltningens kostnad för verksamheten är idag cirka 3,2 
miljoner kronor och år. Stadsbidrag utgår med cirka 495 000 kr och år. 
Ingen extra avgift utöver ordinarie taxa utgår för vårdnadshavarna. 
Vardagar serveras middag och kvällsmål. Under helger och lov serveras 
även frukost, lunch och mellanmål. Verksamheten har sex anställda med en 
sammanlagd tjänstgöringsgrad på 4,85 % där samtliga utom en har 
deltidsanställning.  

Uppgifter om det finns vårdnadshavare som avstår från att ansöka om 
omsorg på obekväm tid på grund av var verksamheten är belägen har 
utretts genom förfrågningar hos berörda handläggare på pedagogiska 
placeringsenheten. Pedagogiska placeringsenheten anger att de flesta som 
ställer frågor om omsorg på obekväm tid kommer in med en ansökan och 
att de inte finns något som tyder på att verksamhetens placering är ett 
problem. Om omsorg på obekväm tid ska finnas på fler ställen behöver 
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personalkapaciteten, och därmed kostnaderna, fördubblas eftersom det 
krävs sex tjänster för att täcka öppettiderna även med få närvarande barn. 

Enligt skollagen ska verksamheten utgå från en helhetssyn på barnet och 
barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och 
social gemenskap. För att kunna genomföra uppdraget är det önskvärt att 
det finnas flera barn både i olika och samma ålder närvarande samtidigt. Är 
det allt för få barn närvarade riskerar den sociala gemenskapen med andra 
barn att utebli och barnen går miste om den gemenskap som eftersträvas. 
Eftersom det redan i dag ofta är väldigt få barn närvarade är sannolikheten 
stor att barn ofta är ensamt eller ensamt i sin ålder om verksamheten 
skulle delas upp på flera enheter. 

Barnets bästa, utifrån barnkonventionen, har inte utretts genom en formell 
barnkonsekvensanalys eftersom förslag till beslut om införande av något 
som berör barn ännu inte finns. Om det är förenligt med barnets bästa, i 
ett vidare perspektiv, att utöka verksamheten bör dock beaktas när man 
tar ställning till om det är önskvärt att fler barn deltar i verksamheten. Här 
kan det råda en konflikt mellan barnets bästa och vårdnadshavares 
önskemål.  

För- och grundskolnämnden ser inget behov av att ytterligare utreda 
frågan. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Vänsterpartiet Motion 8 - 2022 Utveckla tillgången till barnomsorg 
på obekväm arbetstid 

Beredningsansvarig 
Pian Rosell, förskolestrateg 

 
   
Yrkanden 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet för bifall till arbetsutskottets förslag 
till beslut. 
 
Liberalerna och Moderaterna för avslag till motionen. 
 
Vänsterpartiet för bifall till motionen. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer de tre yrkanden mot varandra, bifall till 
arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad, avslag till motionen 
samt bifall till motionen och finner att nämnden beslutar att anse 
motionen besvarad. 
 

Beslutet ska skickas till 
KS-diarium 
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§ 75 
Diarienr: SK-2022/00008 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden - För- 
och grundskolenämnden 2022-10-27 

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

Ärendebeskrivning 
Inför för- och grundskolenämndens sammanträde 2022-10-27 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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§ 76 
Diarienr: SK-2022/00432 

Nämndinitiativ från Moderaterna - 
Kamerabevakning ska införas på Maja 
Beskowskolan 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att avslå initiativet. 
 
Reservation 
Lena Andersson (M) till förmån för eget yrkande. 
 

Ärendebeskrivning 
Följande nämndinitiativ har anmälts av Lena Andersson (M): 
 
Under den senaste tiden har lokalmedia rapporterat om att det har varit 
upprepade brandlarm på Maja Beskowskolan. Vissa gånger har det handlat 
om bränder i exempelvis papperskorgar, andra gånger har någon tryckt på 
larmknappar. Under en dag fick brandkåren rycka ut hela fyra gånger. Det 
här är ett allvarligt problem. 
 
Väktare sattes in för att komma till rätta med de återkommande 
brandlarmen, men trots det fick skolan återigen utrymmas. De 
återkommande brandlarmen är ett stort arbetsmiljöproblem för både 
personal och elever, som blir avbrutna under sina lektioner för att 
utrymma skolan. Dessutom är det farligt att bränder startas, eftersom det 
kan leda till stora skador. Skolan ska vara en trygg plats för elever och 
personal. När skolan inte längre är det måste vi agera.  
 
Det är bra att skolan har jobbat på olika sätt för att stoppa problemen. 
Moderaterna anser att kamerabevakning av skolans lokaler, som i t.ex. 
korridorerna, skulle vara ett bra komplement till de andra insatser som 
görs för att förebygga och upptäcka händelser som kan leda till skador av 
fastigheten och utsätta elever och personal för direkt fara. 
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Kamerabevakning bör införas på de platser som anses lämpliga för att 
förebygga och upptäcka skadegörelse. Ytor som klassrum, korridorer, 
personalrum och uppehållsrum räknas inte som platser dit allmänheten har 
tillträde och är därför inte tillståndspliktiga.  
 
Lärarförbundets tidning Läraren har skrivit om att skadegörelse och rökning 
på toaletterna minskade på Bredängsskolan i Stockholm när 
kamerabevakning infördes. Det är ett exempel av många skolor som har 
valt att kamerabevaka i förebyggande syfte.  
 
Det ska finnas skäl att kamerabevaka skolor, eftersom det är en 
integritetsfråga. Med tanke på att det här varit ett återkommande problem 
och att det är en fråga om säkerheten för barn och vuxna i skolans lokaler, 
så menar vi att det finns skäl att kamerabevaka platser i skolan. Det 
handlar i slutändan om att säkerställa tryggheten för elever och personal.  
 
Med anledning av detta föreslår Moderaterna att kamerabevakning ska 
införas på Maja Beskowskolan. 

 
   
Yrkanden 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna för bifall till initiativet. 
 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för avslag till 
initiativet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden prövar nämndinitiativet, bifall mot avslag, och finner att 
nämnden beslutar att avslå initiativet. 
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§ 77 
Diarienr: SK-2022/00433 

Nämndinitiativ från Vänsterpartiet - Coronabonus 
till skolans personal 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att avslå initiativet. 
 
Reservation 
Tobias Holmbom (V) till förmån för eget yrkande. 
 

Ärendebeskrivning 
Följande nämndinitiativ har anmälts av Tobias Holmbom (V): 
 
Umeå kommun går mot ett stort prognostiserat överskott för 2023. Detta 
är medel som inte kommer att kunna föras över till drifts- eller 
investeringsbudget för nästa år och det går inte att avsätta mer pengar till 
resultatutjämningsreserven (RUR). Innan årsskiftet är det därför viktigt att 
kommunen ser över hur detta överskott bör fördelas. Kommunstyrelsen 
beslutade i augusti att använda fem miljoner av sitt prognostiserade 
överskott till ett tillfälligt bidrag till elitidrotten för att kompensera dessa 
föreningar för effekter relaterade till covid-19. På samma sätt kan för- och 
grundskolenämnden omprioritera nämndens överskott. 
  
De senaste tre åren har varit särskilt krävande för de som arbetat elevnära i 
skolan eller barnomsorgen. Det är dessa grupper som har stått i första 
linjen för att säkra barns rätt till omsorg och utbildning trots risken för 
smitta och ohälsa. Det är en grupp som förtjänar uppskattning. Överskottet 
kan inte användas till förbättringar för personalen som också belastar 
driftsbudget för kommande år, så alla satsningar måste vara tillfälliga och 
övergående. Därför föreslår Vänsterpartiet att för- och 
grundskolenämnden ska använda en del av det prognostiserade 
överskottet till en coronabonus för skolans personal. 
  
Vänsterpartiet yrkar: 

- att för- och grundskolenämndens förvaltning får i uppdrag att 
formulera ett förslag för hur en del av nämndens prognostiserade 
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överskott för 2022 kan användas till en coronabonus för personal i 
skola, förskola och fritidshem. 
 

- att för- och grundskolenämnden sedan framför detta förslag till 
formellt beslut i kommunstyrelsen, men att kostnaden belastar 
nämndens ram. 
 
 

Yrkanden 
Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Moderaterna för avslag 
till initiativet. 
 
Vänsterpartiet för bifall till initiativet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden prövar nämndinitiativet, avslag mot bifall, och finner att 
nämnden beslutar att avslå initiativet. 
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Informationsärenden 
 

§ 78 
Diarienr: SK-2022/00067 

Utbildningsdirektören informerar 
 
Ekonomi 
Ekonomichef Sofia Öberg lämnar månatlig ekonomisk rapport per 
september. 
 
Redovisning ges av nämndens överskott liksom av de insatser som har 
genomförts och som planeras för. 
 
Arbetsmiljö 
Personalchef Åsa Bergström ger uppföljning av arbetsmiljöverkets 
inspektion och informerar om genomförda åtgärder inför den uppföljande 
inspektionen.  
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§ 79 

Information om budget och verksamhetsplan 
 
Med anledning av tidsaspekten kortas ärendet ner och den tänkta 
presentationen skickas istället ut till nämndledamöterna efter 
sammanträdet.  
 
Ekonomichef Sofia Öberg informerar om tilldelning från 
kommunfullmäktige och hur den planeras att användas. Information ges 
även om upphörande av stadsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom 
förskola och dess konsekvenser.  
 
 
 
  



Sida 23 av 25 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
För- och grundskolenämnden 2022-10-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutsärende 
 

§ 80 
Diarienr: SK-2020/00162 

Tillgång av specialpedagogiskt stöd till lärare samt 
arbetet med områdesbaserade resursklasser - 
återkoppling till nämnd 
 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att nämnden har tagit del av 
informationen. 

Ärendebeskrivning 
Skolstrateg Gunnar Olofsson presenterar en uppföljning av nämndens 
tidigare beslut i ärendet. Uppföljningen fokuserar, enligt nämndens fattade 
beslut, på områdesbaserade resurser och tillgången till ett nära kollegialt 
specialpedagogiskt stöd. 
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Informationsärenden 
 

§ 81 

Personalplanering - återrapport utfall 
 
Personalchef Åsa Bergström ger nämnden muntlig återrapport avseende 
personalplanering och bemanningsläget. 
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§ 82 

Kvalitetsdialog förskola/förskoleklass/grundskola/ 
fritids/anpassad grundskola 
 
Områdeschefer inom för- och grundskola samt strateger genomför 
tillsammans med för- och grundskolenämndens förtroendevalda 
kvalitetsdialog kring förskole- och skolverksamhet. 
 
 
 
 


