
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-04-28 

 

För- och grundskolenämnden 

Tid: Torsdagen den 28 april 2022 kl. 09:00-11:45 

Plats: Fullmäktigesalen 

Beslutande: Moa Brydsten (S), ordförande 
Lena Riedl (M), 1:e vice ordförande 
Tobias Holmbom (V), 2:e vice ordförande 
Roland Samuelsson (S) 
Linda Burén (S) 
Jimmy Liljefelt (S) 
Ron Mahieu (C) 
Anders Norqvist (L) 
Morgan Flank (MP) 
Camilla Berg (KD) 
Lisa Stolt (V), tjänstgörande ersättare för Jessica Åberg (V) 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Lena Riedl 
  

 
Sekreterare: Digital signering     §§ 32-39 
 Kjell Högström 

 
Ordförande: Digital signering    
 Moa Brydsten  
 
Justerare: Digital signering    
 Lena Riedl  

 
 

 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

 
Organ: För- och grundskolenämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-04-28 
 
Anslaget har satts upp:  
 
Anslaget tas ner:  
Förvaringsplats: Utbildningskontoret 
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Underskrift:   

 Linda Hellquist  
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Katarina Nilsson Reian (S) 
Jens Backman (S) 
Andreas Sellstedt (V) 
Wilma Hvirfvel (L) 
Arvid Lundberg (MP) 
 
 
Tjänstemän 
Ann-Christine Gradin 
Christoffer Granberg 
Daniel Nordgren 
Maria Runarsdotter 
Åsa Bergström 
Sofia Öberg 
Gunnar Olofsson 
Gabrielle Hultdin 
Hanna Jonsson 
Kjell Högström 
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Beslutsärenden 

§ 32 
Diarienr: SK-2022/00006 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv - FGN 
april 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar: 
 
-att 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. 

Beslutsunderlag 
Bilaga - föredragningslista 

Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
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§ 33 
Diarienr: SK-2022/00180 

Komplettering av grundbelopp till fristående 
förskolor och grundskolor - höstterminen 2022 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att tillföra grundbelopp till 
fristående förskolor och grundskolor för perioden juli - december 2022 
med: 
Förskola:    350 kr/barn 
Förskoleklass, årskurs 1-6:   350 kr/elev 
Årskurs 7-9:    175 kr/elev 
Fritidshem:    175 kr/elev 
 
Belopp betalas ut månadsvis med 1/6 av beslutat belopp per månad. 
Mätdatum för antal barn och elever är: 
Förskola: 15:e varje månad. Juli månad ett 

genomsnitt av inskrivna barn i juni 
och augusti månad 

Förskoleklass, grundskola:  15 september 2022 

Ärendebeskrivning 
För- och grundskolenämnden beslutade 2022-02-24 om revidering av 
regler för ansökan och beslut om tilläggsbelopp för extraordinära 
stödåtgärder.  
Revideringen av reglerna har beslutats utifrån Skolverkets vägledning 
avseende tilläggsbelopp samt gällande rättspraxis.  
 
I och med revideringen av reglerna bedöms nuvarande budget för 
tilläggsbelopp justeras budget för tilläggsbelopp för innevarande budgetår 
2022. Det innebär att en del av de resurser som för närvarande är sökbara 
som tilläggsbelopp, för såväl kommunala som fristående förskolor och 
grundskolor, från och med juli 2022 tillskjuts såväl hemkommunens 
verksamheter som enskilda skolhuvudmän. 
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Beslutsunderlag 
Av 14 kap 2§ Skolförordningen framgår att bidraget till fristående 
skolhuvudmän för ett budgetår ska grunda sig på hemkommunens budget 
för det kommande budgetåret och ska beslutas före kalenderårets början. 
Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under 
budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. 
Om hemkommunen minskar ersättningen till sin motsvarande verksamhet 
får bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån genom att 
återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner.  
 
För juli - december 2022 kommer kommunala verksamheter inom förskola, 
förskoleklass, grundskola och fritidshem att tillföras resurser genom 
omfördelning inom budget för budgetåret 2022.  
 
I enlighet med skolförordningen ska då fristående skolhuvudmän tillföras 
motsvarande resurser. 

Beredningsansvariga 
Gunnar Olofsson, skolstrateg 
Sofia Öberg, ekonomichef 
 
Propositionsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut, bifall mot avslag, 
och finner att nämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Fristående huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola och 
fritidshem.  
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§ 34 
Diarienr: SK-2022/00099 

FGN: Yttrande över uppföljande granskning av 
bisysslor 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag 
till yttrande enligt följande: 
 
- att nämnden tagit del av rapport och rekommendationer i revisionernas 
uppföljande granskning av bisysslor. 
 
- att nämnden ger Utbildningsförvaltningen i uppdrag att säkerställa att 
dokumentation sker i enlighet med kommunövergripande riktlinjer för 
bisysslor  
 
- att kommunövergripande överväganden och konsekvenser som kan bli 
aktuella med anledning av revisionens rekommendation gällande 
förvaltningsövergripande uppföljning av befintliga bisysslor följs av 
Utbildningsförvaltningen för nämndens område. 

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har, i enlighet med 
revisionsplan 2021, givit KPMG i uppdrag att genomföra en uppföljande 
granskning av tidigare genomförd Granskning av bisysslor (2018). I den 
uppföljande granskningsrapporten framgår bedömningar och 
rekommendationer. Revisorerna önskar ett yttrande över rapporten där 
nämndens åsikter kring granskningen och dess rekommendationer 
framgår.  
 
Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att Kommunstyrelsen vidtagit 
tillräckliga åtgärder utifrån tidigare genomförd granskning och lämnade 
rekommendationer. Det finns således upprättade och fungerande 
kommunövergripande riktlinjer och rutiner i form av en ny riktlinje för 
bisysslor, en kompletterande broschyr om gällande regler samt en 
checklista som stöd för chefer och medarbetare. Definitionen av bisysslor 
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har förtydligats och det anges också hur en bisyssla som inte är förenlig 
med anställningen ska hanteras och rapporteras. 
 
Revisorerna anser dock i sin uppföljande granskning att uppföljning och 
kontroll av befintliga bisysslor kan stärkas i syfte att följa utveckling och 
omfattning av bisysslor i organisationen. 
 
”Utifrån våra bedömningar rekommenderar vi kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder att:  
- tillse att dokumentation av bisysslor sker i enlighet med riktlinjen  
- säkerställa att en förvaltningsövergripande uppföljning över befintliga 
bisysslor genomförs. ” 
 
Utbildningsförvaltningens bedömning är att det inom nämndens område 
finns en efterlevnad av nya rutiner och rekommendationer gällande 
bisysslor. Utbildningsförvaltningen konstaterar att uppföljning av befintliga 
bisysslor inte omfattas av kommunövergripande rutiner. Översyn ska 
inledas på kommunövergripande nivå (SLK HR) i höst med anledning av 
revisionens rekommendation av uppföljning av befintliga bisysslor. 
Förvaltningarna kommer att göras delaktiga i översynen och följa utfall av 
eventuella reviderade rutiner.   

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Kort PM – Uppföljning av tidigare granskningar 
Bilaga 2: Rapport – Uppföljning av tidigare granskningar 

Beredningsansvarig 
Åsa Bergström, personalchef 
 
Propositionsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut, bifall mot avslag, 
och finner att nämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Frida.hald@kpmg.se 
Ks diarium 
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§ 35 
Diarienr: SK-2018/00581 

FGN: Tidplan för budgetberedning och förstärkta 
arbetsutskott 2023 

Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar om tidplan för budgetberedning 
inför 2023 i enlighet med bilaga 1. 

Ärendebeskrivning 
Inför beslut om budget och uppdragsplan 2023 är avsikten att möjliggöra 
ett stort politiskt deltagande i det förberedande arbetet.  
 
Ett förslag till tidsplan presenteras i bilaga 1 där uppstarten för årets 
budgetberedning förläggs till den 14 september med deltagande för 
samtliga ledamöter i nämnden.  
 
Därefter följer under hösten förstärkta sammanträden med arbetsutskottet 
där mötet inleds med budgetberedning. Representanter för Miljöpartiet, 
Kristdemokraterna och Liberalerna inbjuds då att delta.  
 
Vid för- och grundskolenämndens sammanträde den 24 november fattas 
beslut om budget och uppdragsplan inför 2023. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Tidplan budgetberedning 2023 - förslag 

Beredningsansvarig 
Maria Runarsdotter, kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Sofia Öberg, ekonomichef 
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§ 36 
Diarienr: SK-2022/00008 

FGN: Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 
För- och grundskolenämnden 2022-04-28 

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

Ärendebeskrivning 
Inför för- och grundskolenämndens sammanträde 2022-04-28 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 
 

§ 37 

Bostadsförsörjningsprogram 
Hanna Jonsson, samhällsplanerare vid övergripande planering, informerar 
om bostadsförsörjningsprogrammet. Programmet går ut på remiss till 
nämnderna i slutet av maj. 
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§ 38 
Diarienr: SK-2022/00067 

Utbildningsdirektören informerar 
Utbildningsdirektör Ann-Christine Gradin informerar om hur kriget i 
Ukraina förväntas påverka område utbildning utifrån Migrationsverkets 
huvudscenario.  
 
Förändrad lagstiftning från 1 juli 2022 innebär en mer jämn fördelning av 
mottagandet över landets kommuner än vid flyktingkrisen 2015. 
 
Ekonomichef Sofia Öberg lämnar rapport över ekonomiskt utfall t.o.m. 
mars 2022.  
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§ 39 

Modell för användandet av statsbidraget 
Kvalitetshöjande åtgärder 
Bitr. utbildningsdirektör Daniel Nordgren informerar om statsbidrag i 
förskolan.  
 
 
 


