
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-02-24 

 

För- och grundskolenämnden 

Tid: Torsdagen den 24 februari 2022 kl. 09:00-16.10,             

lunch kl. 12.15-13.00 

Plats: Saluten och digitalt via Teams 

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) 
Lisa Stolt (V), tjänstgörande ersättare för Jessica Åberg (V) 
Ron Mahieu (C) 
Anders Norqvist (L) 
Morgan Flank (MP) §§ 12–18 
Camilla Berg (KD) 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Lena Riedl   
  

 

Sekreterare: Digital signatur     §§ 12-22 

 Annelie Holmlund 

 

Ordförande: Digital signatur 

 Moa Brydsten  

 

Justerare: Digital signatur 

Lena Riedl 

   

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: För- och grundskolenämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-02-24 

 

Anslaget har satts upp:  
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Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats: Utbildningskontoret  

 

Underskrift:   
 Linda Hellquist
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Katarina Nilsson Reian (S) 

Gabriel Farrysson (M) 

Andreas Sellstedt (V) 

Ellinor Hansson (C), §§ 12–14 

Wilma Hvirfvel (L), §§ 12–19 

 

 

Tjänstepersoner 

Ann-Christine Gradin 

Daniel Nordgren 

Christopher Granberg 

Åsa Bergström 

Sofia Öberg 

Maria Runarsdotter 

Fredrik Strandgren 

Gunnar Olofsson 

Erika Holmberg 

Johanna Westerlund 

Pian Rosell 

Brittmari Dannelöv 

Annelie Holmlund 
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Beslutsärenden 
 

§ 12 

Diarienr: SK-2022/00006 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv - FGN 

februari 

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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§ 13 
Diarienr: SK-2021/00566 

FGN: Internkontrollplan 2022, åtgärder 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar att godkänna förslag till 

internkontrollplan avseende åtgärder 2022 enligt bilaga. 

 

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. Umeå kommuns riktlinjer för intern styrning 

och kontroll syftar till att fullgöra dessa krav och åtaganden 

genom att: 

 

- bedöma efterlevnad av verksamhetskrav, 

- genomföra riskanalys och riskvärdering samt 

- vidta åtgärder 

 

Efter nämndens beslut om riskanalys och riskvärdering har nämnden i 

denna del att ta ställning till åtgärder för att reducera och minimera 

identifierade risker. 

Beslutsunderlag 

FGN internkontrollplan 2022; åtgärder - förslag 

Beredningsansvarig 

Maria Runarsdotter, kanslichef 

 

 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
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§ 14 
Diarienr: SK-2021/00440 

FGN: Yttrande över revisionsrapport - Granskning 

av barnkonventionens efterlevnad 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar att svara på revisionsrapport 
Granskning av barnkonventionens efterlevnad enligt yttrande. 
 
Vidare ger nämnden förvaltningen i uppdrag att delta i arbetet med att ta 

fram riktlinjer för hur barnrättsperspektivet kan beaktas i relevanta beslut, 

så att det framgår i nämndens beslut att barnperspektivet har beaktats. 

 
Nämnden beslutar vidare att punkten ska justeras omedelbart. 
 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har  

Ernst & Young (EY) granskat barnkonventionens efterlevnad i KS, 

fritidsnämnden, kulturnämnden, individ- och familjenämnden, för- och 

grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, samt 

tekniska nämnden.  

 

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och 

berörda nämnder inte har säkerställt en tillräcklig struktur och intern 

kontroll för att leva upp till de krav som anges i barnkonventionen. 

Revisorerna anser att det saknas ett kommunövergripande arbete med 

barnrätt. Bedömning grundar sig på avsaknaden av kommunövergripande 

riktlinjer över hur barnkonventionen ska implementeras. Genomgången av 

styrelsens och nämndernas uppdragsplaner visar att verksamheten i vissa 

delar ligger i linje med barnkonventionen och dess grundprinciper men 

bedömningen är att detta är en tillfällighet och inte en konsekvens av ett 

systematiskt arbetssätt. Undantagen är individ-och familjenämnden som 

har en handlingsplan för arbete och uppföljning utifrån barnkonventionen, 

och delvis för- och grundskolenämnden samt gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. För- och grundskolenämnden har flera mål i 
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uppdragsplanen som ligger i linje med tre av de fyra grundprinciperna av 

barnkonventionens. Att grundprincip nummer tre inte tydliggörs, barnets 

bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn, är en brist som finns i alla 

granskade nämnders uppdragsplaner.   

 

Granskningen visar även att kommunstyrelse och nämnder inte säkerställt 

en tillräcklig utbildningsnivå kopplat till barnkonventionen samt saknar ett 

systematiserat arbetssätt för prövningar av barnets bästa. Vad gäller 

utbildning är varken förtroendevalda eller tjänstepersoner fortbildade i 

enlighet med fullmäktiges direktiv som togs i samband med att 

barnkonventionen blev lag. Vad gäller avsaknad av ett systematiserat 

arbetssätt för prövningar av barnets bästa har varken styrelse eller 

nämnder efterlevt den av fullmäktige antagna riktlinjen 

för barnkonsekvensbeskrivning som ska användas vid alla beslut.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar E&Y kommunstyrelsen 

utifrån sitt samordnande ansvar att: 

• Säkerställa ett kommungemensamt förhållningssätt för hur 
barnkonventionen ska implementeras i kommunen. 

• Bereda och för kommunfullmäktige föreslå en uppdaterat 
riktlinje/rutin för barnrättsprövning som ska användas vid samtliga 
politiska beslut i kommunen. 
 

EY rekommenderar även kommunstyrelsen och granskade nämnder att: 

• Säkerställa att samtliga ledamöter och relevant personal i 
verksamheten genomgår relevant utbildning kopplat till 
barnkonventionen. 

• Etablera en förvaltningsöverskridande kontaktyta för samverkan 
och samordning i barnrättsfrågor. 

 

EY rekommenderar även kommunstyrelsen och samtliga granskade 

nämnder, förutom IFO att: 

 

• Tydliggöra barnrättsperspektivet i sin respektive 
verksamhetsplanering.  
 

Revisorerna önskar respektive granskad nämnds kommentarer på 

rapportens lämnade rekommendationer. 
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Yttrande 

För- och grundskolenämnden har tagit del av rapporten och de 
rekommendationer som ges. När det gäller bedömningen delar inte 
nämnden granskningens slutsats att det är en tillfällighet att område 
utbildnings uppdragsplan till stora delar harmonierar med 
barnkonventionen. Det som granskningen verkar förbisett i sin analys är att 
barnkonventionens grundprinciper sedan länge ingår i skollagen 
(2010:800). Av den anledningen är det knappast en tillfällighet att 
grundprinciperna satt sin prägel på nämndens uppdragsplan. När det gäller 
kritiken om avsaknad av ett systematiserat arbetssätt för prövningar av 
barnets bästa vill nämnden belysa att detta arbete är högst påtagligt i såväl 
huvudmannens som enheternas systematiska kvalitetsarbete. Ett arbete 
som konkretiseras i det verksamhetsnära arbetet ute på för- och 
grundskolorna där barn och elevers åsikter tas tillvara i hög utsträckning i 
samband med framtagandet av exempelvis ordningsregler, analys av 
enkäter, analys av arbetet mot kränkande behandling och trakasserier  
samt i elevhälsoarbetet. Barnens perspektiv på problem och dess orsaker 
efterfrågas systematiskt och eleverna är delaktiga i framtagandet av 
åtgärdsförslag. 
 
Nämnden ställer sig bakom rekommendationen om ett 
kommungemensamt förhållningssätt för hur barnkonventionen ska 
implementeras i kommun under förutsättning att den tar fasta på de olika 
nämndernas skilda uppdrag och förutsättningar. 
 
Nämnden delar granskningens bedömning att det skulle vara värdefullt 
med en gemensam riktlinje/rutin för barnrättsprövning men ställer sig 
frågande till om det är realistiskt att detta ska användas vid samtliga 
politiska beslut i kommunen. Detta då en barnrättsprövnings relevans 
måste utgå från om det krävs en utredning för att veta vad som är 
barnens/barnets bästa och måste anpassas efter möjligheter i forma av tid 
och personalresurser. 
 
Nämnden anser att rekommendationen gällande relevant utbildning är 
högst angelägen och avser att fortbilda ledamöter under kalenderåret. En 
särskild och tidsmässigt avgränsad utbildningssatsning för förtroendevalda 
skulle med fördel kunna integreras och samplaneras med den introduktion 
för nyvalda politiker som genomförs i samband med valet. På 
verksamhetsnivå handlar det om att säkerställa att alla medarbetare och 
barn har/får kunskap om barnkonventionen samt att medarbetare 
kontinuerligt får möjlighet att diskutera hur barnens rätt kan tillgodoses.  
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Angående rekommendationer att etablera en särskild 
förvaltningsöverskridande kontaktyta för samverkan och samordning i 
barnrättsfrågor ställer nämnden sig mer tveksam. Samarbete och 
samordning mellan förvaltningar är i grunden positivt men bedömningen är 
att resurser i stället borde riktas mot att säkerställa samarbete och 
samordning inom förvaltningen gällande barnrättsfrågor. När det gäller 
genomförandet av barnkonventionen anser nämnden att det finns 
omfattande stödmaterial som möjliggör ett framgångsrikt arbete utifrån 
förvaltningarnas skilda uppdrag och förutsättningar. Sveriges kommuners 
och regioners rekommendation och beskrivning av framgångsfaktorer samt 
Barnombudsmannens stödmaterial borde kunna vara tillräckligt 
vägledande om barnperspektivet är tydliggjort i respektive nämnds 
verksamhetsplanering.  
 
För- och grundskolenämnden vill avslutningsvis understryka att det, precis 

som revisorerna påpekar, är arbetet på regional och lokal nivå som ytterst 

avgör hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer och krav. 

Rapporten fungerar som bra vägledning i det fortsatta arbetet och ger 

också en inblick i andra nämnder och förvaltningars arbete.   

Beslutsunderlag 
Bilaga: Revisionsrapport -Barnkonventionens efterlevnad 

Beredningsansvarig 

Fredrik Strandgren, enhetschef 

 

   

Yrkanden 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet för bifall till tjänsteskrivelses förslag. 
 

Tilläggsyrkande 
Vänsterpartiet för att nämnden, i enighet med gårdagens gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnd, ger förvaltningen i uppdrag att delta i arbetet 
med att ta fram riktlinjer för hur barnrättsperspektivet kan beaktas i 
relevanta beslut, så att det framgår i nämndens beslut att barnperspektivet 
har beaktats. 
 

Inga motyrkanden finns. 



Sida 10 av 22 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

För- och grundskolenämnden 2022-02-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 

Propositionsordning 

Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut inklusive 

tilläggsyrkande, bifall mot avslag, och finner att nämnden beslutar att 

bifalla tjänsteskrivelsen inklusive tilläggsyrkandet. 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisorn (kommunrevisionen@umea.se) 
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§ 15 
Diarienr: SK-2022/00071 

FGN: Revidering av regler avseende tilläggsbelopp 

för extraordinära stödåtgärder i förskola, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg 
 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar:  

 

• att fastställa förslaget till reviderade regler för ansökan och beslut 

om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder i enlighet med 

förslag (bilaga 1 och bilaga 2). 

• att dessa regler gäller beslut som avser extraordinära stödåtgärder 

från och med höstterminen 2022 

• att beslut om tilläggsbelopp ersätts per timme utifrån bedömt 

behov av extraordinära stödåtgärder samt beräknas utifrån 

genomsnittskostnad för barnskötare/elevassistent i Umeå kommun. 

• att tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder för höstterminen 

2022 fastställs till: 

o För förskola och pedagogisk omsorg:  225 kr/h 

o För förskoleklass, grundskola och fritidshem: 220 kr/h 

 

Ärendebeskrivning 

Skollagen (SFS 2010:800) reglerar hur fristående huvudmän har möjlighet 

att ansöka om tilläggsbelopp för barn och elever som har ett omfattande 

behov av särskilt stöd. För och grundskolenämnden beslutar om regler 

avseende tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder barn och elever på 

förskola, grundskola, fritidshem, och pedagogisk omsorg. Nuvarande regler 

beslutades av för- och grundskolenämnden 2018 och innebar likvärdig 

tillämpning för fristående huvudmän som för de kommunala 

verksamheterna.  

De senaste åren har juridisk praxis ändrats avseende bedömningen av 

tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder. Detta medför att Umeå 
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kommun behöver revidera befintliga regler. För och grundskolenämnden 

beslutade 2021-11-25 att uppdra till förvaltningen att fram ett förslag på 

reviderade regler.  

 

Grundbelopp och tilläggsbelopp 

Grundbeloppet ska täcka förskolans/skolans samtliga kostnader, och avser 

ersättning för undervisning, pedagogiskt material och 

utrustning/lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration och 

mervärdesskatt samt lokalkostnader. 

Kostnader för exempelvis stöd i form av extra undervisning, 

specialpedagogiska insatser, individualiserat lärande eller undervisning i 

särskild grupp med syfte att eleven ska nå kunskapskraven ska i 

normalfallet täckas av den ersättning som skolan erhåller genom 

grundbeloppet. Resurser för extra anpassningar och särskilt stöd ska 

således i de allra flesta fall bekostas av det grundbelopp som kommunen 

betalar ut till enskilda huvudmän.  

Tilläggsbeloppet är ett bidrag skolhuvudmannen ansöker om utöver 

grundbeloppet och beviljas endast i undantagsfall. Stödåtgärder som 

berättigar till tilläggsbelopp ska vara extraordinära. Extraordinära 

stödåtgärder är insatser utöver det särskilda stödet som en förskola/skola 

är skyldig att lämna till barn och elever. Kostnaderna för det extraordinära 

stödet ska vara omedelbart kopplade till det enskilda barnet/eleven och en 

individuell prövning görs av varje enskild ansökan. 

 

Revidering av nuvarande regler 

De reviderade reglerna motsvarar nu innehållet i aktuella juridiska beslut 

samt utgår från den information som finns på Skolverkets hemsida. 

De reviderade reglerna tydliggör att beslut om tilläggsbelopp endast avser 

omfattande och mycket omfattande stödåtgärder som väsentligt avviker 

från de anpassningar och stöd som förskolan eller skolan förväntas göra 

inom ramen för grundbeloppet. 

I reglerna framgår att ansökan om tilläggsbelopp baseras på en individuell 

bedömning det enskilda barnet/elevens behov. Om kommunen bedömer 

att det föreligger ett extraordinärt stödbehov ska tilläggsbeloppets storlek 

bedömas utifrån det stödbehov som det enskilda barnet eller eleven 

bedöms vara i behov av. Beslut om tilläggsbelopp bör därför utgå och 
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bedömas utifrån det faktiska antal timmar per dag barnet/eleven har 

behov av extraordinärt stöd.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Regler avseende tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder – 

förslag 

Bilaga 2: Beredningsunderlag för tilläggsbelopp för extraordinära 

stödåtgärder 

Beredningsansvariga 

Gunnar Olofsson, skolstrateg 

Emma Steen, utbildningsjurist 

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 
skolhuvudman för fristående förskolor och grundskolor 

områdeschefer för grundskola och förskola 
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§ 16 
Diarienr: SK-2021/00636 

FGN: Patientsäkerhetsberättelse 2021 - Hälso- och 

sjukvård i elevhälsan - Ledningssystem - Kalenderår 

2022 

Beslut 

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

Ärendebeskrivning 

Information lämnas till vårdgivaren om patientsäkerhetsberättelse och 
ledningssystem för den del av elevhälsans verksamhet som regleras i hälso- 
och sjukvårdslagen.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Patientsäkerhetsberättelse 2021 Elevhälsan FGN och GVN.  
Bilaga 2: Ledningssystem Elevhälsan FGN 2022.  

Beredningsansvarig 

Erika Holmberg, elevhälsochef/verksamhetschef 
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§ 17 
Diarienr: SK-2021/00355 

FGN: Yttrande över motion (V) 18/2021 - Gratis 

mensskydd till unga 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att 

bifalla motionen. 

 

Nämnden beslutar vidare att förvaltningen ett år efter införandet redovisar 

de faktiska kostnader som beslutet medfört för nämnden. 

 

Bakgrund 

Vänsterpartiet föreslår i sin motion att Umeå kommun ska tillhandahålla 

gratis mensskydd till unga kvinnor genom att göra dem lättillgängliga på 

skoltoaletter i grund- och gymnasieskolor. Nämnden behandlade motionen 

i september 2020 och återremitterade vid det tillfället ärendet till 

förvaltningen med uppdraget att inhämta synpunkter från städ- och 

verksamhetsservice samt att utreda konsekvenser och kostnader för 

genomförande. 

 

I motionen beskrivs behovet av mensskydd som en biologiskt betingad 

rättighets- och likvärdighetsfråga och nämner således några goda exempel 

på länder som infört gratis utdelning av mensskydd i skolan. I Sverige finns 

liknande exempel. Gemensamt för dessa kommuners ställningstagande för 

gratis mensskydd i skolorna är att det i grund och botten handlar om en 

jämställdhetsfråga och något som skapar förutsättningar för ökad 

delaktighet och likvärdighet. 

Ärendebeskrivning 

I dagsläget har elever på grundskolor och gymnasieskolor tillgång till 

kostnadsfria mensskydd genom att vända sig till elevhälsan. 

Utbildningsförvaltningen har i samråd med teknik- och 

fastighetsförvaltningen undersökt förutsättningarna att öka 

tillgängligheten för kostnadsfria mensskydd under skoltid samt säkerställa 
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högre grad av likvärdighet mellan skolor. Utgångspunkten är att respektera 

ungas integritet och kroppsliga autonomi och därför tillhandahålla 

mensskydd på ett så enkelt och användarvänligt sätt som möjligt för den 

enskilde samt att välja en teknisk lösning, en behållare, som motsvarar 

dessa krav. 

 

Kostnadsfria mensskydd föreslås bli tillgängliga på F-6 skolor samt på 7-9 

skolor. Förvaltningen gör bedömningen att ca 1–10 behållare, beroende på 

skolans storlek, är rimligt antal. Placeringen kan göras i toalett, 

omklädningsrum eller i anslutning till gemensamhetsutrymmen, allt 

beroende på skolans förutsättningar och elevernas behov. För att göra 

mensskydden så lättillgängliga som möjligt för användaren förordas 

behållare som inte kräver tillgång till nyckel för att nyttja eller som innebär 

administrativa kostnader för hantering av nycklar/taggar/låskort. 

 

Kostnaden för inköp av ovan beskrivna mensskyddsbehållare tillfaller 

nämnden och uppgår till ca 120 000 kr. Likaså bekostar nämnden 

förbrukning av bindor och sanitetspåsar motsvarande en årlig kostnad på 

ca 100 000 kr. 

 

Tekniska nämnden bekostar städ och underhåll motsvarande 75 000 kr per 

år. 

 

Sammanfattningsvis skulle införandet av gratis mensskydd i Umeås F-9 

skolor öka jämställdheten och skapa förutsättningar för ökad delaktighet 

och likvärdighet mellan och inom skolenheter jämfört med dagsläget.  

 

Motionen har samberetts med tekniska nämnden.  

Beslutsunderlag 

Bilaga: Motion (V) – Gratis mensskydd till unga 

 

Beredningsansvarig 

Mikael Lindgren, lokalplanerare 
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Yrkande 
Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet för bifall till motionen. 

 

Tilläggsyrkanden 
Moderaterna för  

att förvaltningen ett år efter införandet redovisar de faktiska kostnader 

som beslutet medfört för nämnden. 

 

Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet för bifall 

till Moderaternas tilläggsyrkande. 

 

 

Vänsterpartiet för  

att nämnden ett år efter genomfört beslut utvärderar genomförandet. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden prövar motionen, bifall mot avslag, och finner att nämnden 
bifaller motionen. 
 

Ordföranden prövar sedan Moderaternas tilläggsyrkande, bifall mot avslag, 

och finner att nämnden bifaller tilläggsyrkande. 

 

Därefter prövar ordföranden Vänsterpartiets tilläggsyrkande, bifall mot 

avslag, och finner att nämnden avslår Vänsterpartiets tilläggsyrkande. 

 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 

Annika Kjellsson Lind, enhetschef Teknik och fastighet 
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§ 18 
Diarienr: SK-2022/00008 

FGN: Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 

För- och grundskolenämnden 2022-02-24 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbeslut och anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 

Inför för- och grundskolenämndens sammanträde 2022-02-24 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 
 

§ 19 

 

Uppföljning dagbarnvårdare 
 

Biträdande utbildningsdirektör för förskola, Daniel Nordgren, ger 

tillsammans med förskolestrateg Pian Rosell och enhetschef för annan 

pedagogisk verksamhet Brittmari Dannelöv information om ärendet. 

 

Utredning som genomfördes 2019 presenteras liksom följande 

nämndbeslut. Presentation ges även av efterföljande fördelning av 

dagbarnvårdare liksom fördelning av barn inom respektive område. 

 

Information ges om nuläget liksom om framtida behov och utmaningar. 
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§ 20 
Diarienr: 2022/00067 

Utbildningsdirektören informerar 
 

Coronaläget 

Den samlade bedömningen är att förvaltningens påverkan av pandemin har 

minskat. Det råder positiv utveckling vad gäller närvaro bland såväl barn 

och elever som bland personal inom nämndens verksamhetsområde. Dock 

finns fortfarande enheter med betydande problem. 

 

Mot bakgrund av den positiva utvecklingen avstår nu förvaltningen extern 

medverkan av personal genom omdisponering. Interna omdisponeringar 

kvarstår dock.  

 

Biträdande utbildningsdirektör för grundskola, Christopher Granberg, 

presenterar genomförd utvärdering av samarbetet med Regionen vad 

gäller vaccinering av elever från 12 år. 

 

Kommunens ansvar för elever inskrivna i grundsärskolan 

Med anledning av inkomna frågor till förvaltningen från angränsande 

kommuner lämnas information om det svar som lämnats med hänvisning 

till skollagen. Hemkommunen har skyldighet att tillhandahålla platser i 

skolan för alla barn som har rätt till utbildning. Denna skyldighet gäller 

barn/elever folkbokförda i kommunen. Umeå kommun har alltså inte en 

skyldighet att ta emot elever inskrivna i grundsärskola som är folkbokförda 

i annan kommun. 

 

Elev med växelvist boende 

Uppföljning av tidigare informerat ärende gällande skolskjuts för elev med 

växelvist boende.  
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§ 21 

 

Diarienr: SK-2021/00511 

Planeringsdirektiv 2023 
 

Information ges om det pågående kommungemensamma arbetet med 

planeringsdirektiv där bland annat ny budgetprocess med ny budgetmodell 

ingår. 

 

I arbetet ingår också att varje nämnd har fått i uppdrag att formulera ett 

förslag till det egna grunduppdraget, vilket ska utgöra ingressen av 

nämndens reglemente. Förslag till eventuella revideringar av reglementet 

ska likaså lämnas in, liksom en beskrivning av den verksamhetsstyrning och 

verksamhetsuppföljning som nämnden avser att använda för 

genomförandet av grunduppdraget.  

 

 

  



Sida 22 av 22 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

För- och grundskolenämnden 2022-02-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 22 
 

Elevhälsa 
 

Elevhälsochef Erika Holmberg och hennes medarbetare informerar om 

elevhälsans uppdrag. 

 

 


