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Fråga 
 
Visionen är en förskola med Regio Emilia pedagogik som drivs genom ett personalkooperativ i Umeå 
kommun. Förskolan är erkänt duktig och deras pedagogiska modell har föranlett flera studiebesök från 
Umeå kommuns egna verksamhet. Sedan 2013 har det funnits frågor kring de lokaler Visionen hyr då 
kommunen tagit beslut om att riva nuvarande byggnad och bygga nya lokaler. Den 12/12 meddelas 
föräldrarna till de barn som går på visionen att verksamheten inte längre har några lokaler pga. att 
Umeåkommun avser att själv öppna förskoleverksamhet i lokalerna. 
 
Min fråga till För- och grundskolenämndens ordförande är, har visionen erbjudits hyra lokaler i de 
planerade nybygget? 
Har visionen erbjudits för verksamheten avsedda lokaler i närområdet? 
 
Anna-Karin Sjölander (C)  
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Tjänsteskrivelse 
2016-12-15 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2016/00897 

Fråga - Förskolan Visionen 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Anna-Karin Sjölander (C) – 
följande fråga till för- och grundskolenämndens ordförande: 
 
Visionen är en förskola med Regio Emilia pedagogik som drivs genom ett 
personalkooperativ i Umeå kommun. Förskolan är erkänt duktig och deras 
pedagogiska modell har föranlett flera studiebesök från Umeå kommuns 
egna verksamhet. Sedan 2013 har det funnits frågor kring de lokaler 
Visionen hyr då kommunen tagit beslut om att riva nuvarande byggnad och 
bygga nya lokaler. Den 12/12 meddelas föräldrarna till de barn som går på 
visionen att verksamheten inte längre har några lokaler pga. att 
Umeåkommun avser att själv öppna förskoleverksamhet i lokalerna. 
 
Min fråga till För- och grundskolenämndens ordförande är, har visionen 
erbjudits hyra lokaler i de planerade nybygget? 
Har visionen erbjudits för verksamheten avsedda lokaler i närområdet? 
 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Agneta Flumé 
Befattning nämndssekreterare 
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§ 271 

Diarienr: KS-2016/00897 

Fråga - Förskolan Visionen 

Beslut 
Efter ytterligare inlägg av Anna-Karin Sjölander och Lena Karlsson Engman 
beslutar kommunfullmäktige 
 
att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Anna-Karin Sjölander (C) 
– följande fråga till för- och grundskolenämndens ordförande: 
 
Visionen är en förskola med Regio Emilia pedagogik som drivs genom ett 
personalkooperativ i Umeå kommun. Förskolan är erkänt duktig och 
deras pedagogiska modell har föranlett flera studiebesök från Umeå 
kommuns egna verksamhet. Sedan 2013 har det funnits frågor kring de 
lokaler Visionen hyr då kommunen tagit beslut om att riva nuvarande 
byggnad och bygga nya lokaler. Den 12/12 meddelas föräldrarna till de 
barn som går på visionen att verksamheten inte längre har några lokaler 
pga. att Umeå kommun avser att själv öppna förskoleverksamhet i 
lokalerna. 
 
Min fråga till För- och grundskolenämndens ordförande är, har visionen 
erbjudits hyra lokaler i de planerade nybygget? 
Har visionen erbjudits för verksamheten avsedda lokaler i närområdet? 
 
Tekniska nämndens ordförande, Lena Karlsson Engman (S), svarar: 
 
Nej, vi har ingen överkapacitet avseende förskolelokaler, och det är också 
därför kommunen har för avsikt att bygga 6-8 föreskoleavdelningar för 
eget behov på den aktuella tomten. 
 
Kommunen har allsedan den muntliga uppsägningen redan 2014-02-13 
och som bekräftades skriftligen ett år senare arbetat för att vara Visionen 
behjälplig att hitta ersättningslokaler hos andra hyresvärdar.  
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