
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-05-28 

 

För- och grundskolenämnden 

Tid: Torsdagen den 28 maj 2020 kl. 9:00-12:00 

Plats: Pettersson Berger-salen, Umeå Folkets Hus 

Beslutande: Moa Brydsten (S), ordförande 
Lena Riedl (M), 1:e vice ordförande 
Nasteho Lander (V), 2:e vice ordförande 
Roland Samuelsson (S) 
Linda Burén (S) 
Jimmy Liljefelt (S) 
Ulrika Edman (V) 
Ron Mahieu (C) 
Anders Norqvist (L) 
Morgan Flank (MP) 
Sven-Åke Granberg (KD) 
 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Lena Riedl 
 

 

Sekreterare:        §§ 43–50 

 Annelie Holmlund 

 

Ordförande:      

 Moa Brydsten 

 

Justerare:      

   

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: För- och grundskolenämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-05-28 

 

Anslaget har satts upp:  

 

Anslaget tas ner:  
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Förvaringsplats: Utbildningskontoret 

 

Underskrift:   
 Annelie Holmlund
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Katarina Nilsson Reian (S) 

Mohammad Mukkahal (S) 

Rosa Vallgårda (S) 

Patrik Andersson (M) 

Arvid Lundberg (MP) 

 

Tjänstemän 

Ann-Christina Gradin, utbildningsdirektör 

Christopher Granberg, biträdande utbildningsdirektör 

Lena Sundh, biträdande utbildningsdirektör 

Maria Runarsdotter, kanslichef 

Peter Säbom, tf ekonomichef 

Åsa Bergström, personalchef 

Gabrielle Hultdin, kommunikatör 

Gunnar Olofsson, skolstrateg 

Annelie Holmlund, sekreterare  
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Beslutsärenden 
 

§ 43 

Diarienr: SK-2020/00184 

Umeå kristna skolförening - Ansökan - Förändring - 

Förskolan Löftet Umedalen - Fristående förskola - 

Enskild huvudman - Skollag 2 kap 5 § 

Beslut 
att godkänna ansökan från Umeå kristna skolförening, org.nr 802423–1154 att 

byta lokal för fristående förskolan Löftet, Umedalen, Umeå 

 

att godkänna att förskolan har 40 heltidsplatser 

 

att godkännandet gäller från den dag de nya lokalerna är anpassade och 

godkända för förskoleverksamhet 

 

att godkännandet av att bedriva förskola i nuvarande lokaler på Aktrisgränd 11 

upphör samma dag som förskolan börjar nyttja de nya lokalerna på 

Aktrisgränd 31. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kristna skolförening ansöker om byte av lokal från Aktrisgränd 11 till 

Aktrisgränd 31 samt utökning av tillståndet med 8 platser. I ansökan anges 

att bytet ska gälla från 2020-08-03 men har senare meddelat att bytet mest 

troligt kommer att ske i januari 2021. 

Beslutsunderlag 

Umeå kristna skolförening har tillstånd att bedriva förskola på Aktrisgränd 

11 på Umedalen med 32 platser från 2007-02-01. Föreningen bedriver även 

skola på Aktrisgränd 31, Hannaskolan. I samband med att Hannaskolan 

byter lokaler inom samma byggnad finns det utrymme att även flytta 

förskolan till nedervåningen i samma hus. I ansökan beskrivs de 

anpassningar av lokaler och utemiljö som kommer att utföras innan 
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förskolan tar de nya lokalerna i bruk. Eftersom lokalerna är större än de 

nuvarande ansöker man om tillstånd för ytterligare åtta heltidsplatser. 

Beredningsansvarig 

Pian Rosell 

skolstrateg 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kristna skolförening  

 

Yrkanden 
Nasteho Lander (V) för avslag till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Lena Riedel (M), Linda Burén (S), Anders Norqvist (L), Ron Mahieu (C), 
Sven-Åke Granberg (KD) och Morgan Flank (MP) för bifall till 
tjänsteskrivelsens förslag. 
 

Beslutsordning 
Ordförande prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut, bifall mot avslag, 
och finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
 

Reservation 

Nasteho Lander (V) till förmån för eget yrkande. Reservation biläggs 

protokollet. 
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§ 44 

Diarienr: SK-2020/00119 

Delegationsbeslut och anmälningar - 

Anmälningsärenden och delegationsbeslut -  

För- och grundskolenämnden år 2020 

Beslut 

Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut SK 131–165 och 

anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 

Vid för- och grundskolenämndens sammanträde 2020-05-28 redovisas 

anmälda delegationsbeslut samt meddelanden som ska delges nämnden, 

till och med 2020-05-20. 

Eventuella tillkomna delegationsbeslut och meddelanden efter kallelsens 

utskick redovisas vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Bilaga – Preliminär sammanställning av delegationsbeslut, upprättad vid 

tidpunkt för kallelsens utskick - ersätts med slutgiltig sammanställning som 

redovisas sammanträdesdagen. 

Beredningsansvarig 

Annelie Holmlund 

nämndsekreterare 
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Informationsärenden 
 

§ 45 

Diarienr: SK-2020/00093 

Personalplaneringsprocess 
För- och grundskolenämnden informeras om den pågående 

personalplaneringsprocessen. Kontinuerliga avstämningsmöten genomförs 

och berörda fackliga organisationer informeras löpande. 
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§ 46 

Diarienr: SK-2020/00093 

Resursfördelningsmodell förskola, pedagogisk 

omsorg 
För- och grundskolenämnden får en presentation av nuvarande 

resursfördelningsmodell för förskoleverksamhet och de behov och som har 

identifierats. Presentationen innehåller även översiktliga förslag till de 

ändringar och justeringar som kan behöva genomföras framöver för att 

möta dessa behov. 
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§ 47 

Diarienr: SK-2020/00093 

Information om Skolinspektionens pågående tillsyn 
Utbildningsdirektören informerar om att Skolinspektionens tillsyn av 

gymnasiet och grundskola har blivit försenad och till viss del anpassad på 

grund av Coronapandemin. 

 

Skolinspektionen håller i nuläget på att slutföra tillsynen och nämnden 

kommer att delges resultatet så snart som möjligt. 
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§ 48 

Diarienr: SK-2020/00093 

Musikklasser 
För- och grundskolenämnden får bakgrundsinformation till ärendet vad 

gäller strukturen av musikklasserna vid Backens skola samt 

uppmärksammade konsekvenser med en kommunal organisation av dessa 

klasser. 
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§ 49 

Diarienr: SK-2020/00093 

Kompletterad resursfördelningsmodell - 

undervisning för nyanlända elever 
För- och grundskolenämnden informeras om en modell för 

resursfördelning avseende studiehandledning på modersmål. 
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§ 50 

Diarienr: SK-2020/00093 

Utbildningsdirektören informerar 
Utbildningsdirektören informerar om: 

 läsårsslut och verksamheternas arbete med betygsättning och 

avslut av det gångna läsåret 

 aktuella sjukskrivningstal inom nämndens ansvarsområden där det i 

nuläget är stabilare närvaro av personal i verksamheterna 

 läsårsslut och gällande direktiv från Folkhälsomyndigheten 

avseende skolavslutningar  

 beredskap för förskoleverksamheters öppettider över sommaren 

med anledning av Coronapandemin 

 det stundande arbetet med hur kommande läsår ska startas upp 

utifrån nuvarande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten  

 nulägessiffror för ht 2020 avseende önskemål av skola, 

skolplacering till förskoleklass, beläggningsgrad samt skolplacering 

till åk 7  

 

 

 



För- och grundskolenämnden 2020-05-28 
 
Reservation Vänsterpartiet § 43 
 
Vi motsätter oss en utökning av en religiös friskola. I synnerlighet när det i handlingarna, och ansökan 
saknas viktig information vad gäller personalens kompetens och verksamheten. De saknas 
information om den planerande sammansättning av barngrupper, barnens inflytande, möjlighet till 
stöd samt personalens utbildning. Vi som nämnd måste ta varje tillfälle i akt att säkerställa en 
tryggskolgång för barnen och göra ordentliga granskningar när tillfälle ges. Därmed yrkade vi avslag 
på ansökan.  
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