
 

 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Inför förra valet gick vi socialdemokrater till val på att stärka 
skolan. Sedan 2015 har Umeå kommun investerat 2,7 miljarder i 
förskolor och skolor.  

Under mandatperioden har vi byggt ut gymnasiet med 1000 nya 
platser och säkrat upp med ytterligare 1000 platser för den 
kommande elevökningen, då vi vet att en majoritet av Umeås 
elever vill välja en kommunal gymnasieskola. De kommunala 
gymnasieskolorna har goda resultat, en bred inriktning och är 
därför omtyckta och populära.  

Inom grundskolan finns nu 1240 fler platser i nya och renoverade 
lokaler jämfört med 2018 och fler skolor håller på att färdigställas. 
Geografiskt har det gjorts investeringar i hela kommunen, både 
på landsbygden och i staden. Under mandatperioden har vi 
dessutom, i genomsnitt, byggt en ny förskoleavdelning i 
månaden.  

Men pengar i skolan gör ingen nytta om vi inte har kompetent 
personal. Under de här åren har ca 500 fler vuxna anställts för 
barnens räkning. Vi har utvecklat och satsat på skolor i hela 
kommunen, utökat gymnasiets programbredd och - kanske 
viktigast av allt - behållit vår extremt höga andel behörig personal 
i alla skolformer och vår höga kvalitet med höga studieresultat. 
Umeå kommun är en attraktiv arbetsgivare för skolfolk och har 
varit det i decennier – så ska det också förbli. 
  
Här är några fler exempel vad vi har gjort inom skolan under 
mandatperioden: 

Värnat och stärkt den kommunala skolan - de här senaste åren 
har präglats av en stark elevuppgång i alla stadier. Detta är en 
del av ett långsiktigt arbete för att kunna växa med bibehållen 
kvalitet i hela kommunen. Vi är stolta över att vi har tagit tag i de 
stora, komplexa frågorna gällande barns rätt till kvalitativ 
utbildning i sitt närområde, i en struktur som håller under lång 
tid. 

Satsat på livslångt lärande och jobb – Umeå har en väldigt stark 
arbetsmarknad och i princip den snabbaste etableringen av 
nyanlända i Sverige samt den lägsta arbetslösheten 
överhuvudtaget. Under mandatperioden har vi tagit avgörande 
steg för att samla vuxenutbildningen i nya lokaler. 

Stärkt samarbetet mellan grundskola och gymnasium – det är 
samma barn som undervisas och går igenom de olika 
skolformerna med bara några års mellanrum. För att alla Umebor 
skall kunna känna sig trygga i att överlämningar, målsättningar 
och kvalitetsarbetet skall fungera optimalt, har vi varit måna om 
att riva många murar mellan grundskola och gymnasium för att se 
till att överlämningar, digitaliseringsfrågor och gemensamma 
resurser hanteras på bästa sätt. Arbetet fortskrider för att 
inkludera alla skolformer. 

Tagit tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan – vi 
socialdemokrater vill stärka samhällets insyn i skolan. Regeringen 
har givit kommunerna nya juridiska verktyg i form av ägar- och 
ledningsprövningar av fristående förskolor, vilket resulterat i att vi 
också har stängt av oseriösa aktörer. 


