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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer § 31 

 Eva Engström  

 Ordförande 

  

 Ola Wigg  

 Justerare 

  

 Sven-Erik Sjölund    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-03-03 

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-04 Datum då anslaget tas ned 2020-03-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Eva Engström  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 31 Dnr 2019-000357  

Skolinspektionens huvudmannarapport 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta utbildningsutskottets förslag till yttrande över Skolinspektionens beslut efter 

tillsyn vid kommunens grundsärskola, förskoleklass och grundskola, förskola och 

fritidshem. 

Reservation 

Stig Eng (C) reserverar sig mot handläggningen i detta ärende när kommunstyrelsen 

enligt hans uppfattning ej fått tillräcklig tid att ta del av beredande utskotts förslag 

till yttrande.  

Omedelbar justering  

Paragrafen justeras omedelbart. 

    

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Nordanstigs kommuns verksamheter inom 

grundsärskolan, grundskolan, förskoleklass och grundskola, fritidshem samt 

förskolan.  

Skolinspektionens har gjort följande bedömningar: 

Grundsärskolan 

Skolinspektionen bedömer att Nordanstigs kommun har brister i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Kommunen behöver följa upp kunskapsresultat i alla ämnen, 

ämnesområden och årskurser, så att det går att se skillnad på skolenheterna. 

Kommunen behöver också följa upp arbetet med att skapa trygghet och studiero för 

samtliga elever så att det går att se skillnad på skolenheterna. Utifrån en analys av 

denna uppföljning behöver huvudmannen besluta om och genomföra nödvändiga 

utvecklingsåtgärder. 

Fritidshem 

Skolinspektionen bedömer att Nordanstigs kommun har brister i det systematiska 

kvalitetsarbetet och i det målinriktade arbetet mot kränkande behandling. 

Utredningen visar att huvudmannen inte följer upp och dokumenterar samtliga 

resultat av utbildningen vid fritidshemmen. Huvudmannen följer inte heller upp 

fritidshemmens arbete med att skapa trygghet. Utredningen visar också att 

personalen vid fritidshemmen inte anmäler alla fall av kränkande behandling till 

rektorerna varför huvudmannen inte ges kännedom om dem och därmed inte heller 

ges möjlighet att hantera kränkningarna och vidta förebyggande åtgärder. 
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Forts. § 31 

 

Förskoleklass och grundskola 

Skolinspektionen bedömer att Nordanstigs kommun har brister i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Kommunen behöver följa upp kunskapsresultat i alla ämnen och 

årskurser, så att det går att se skillnad på skolenheterna. Kommunen behöver också 

följa upp alla skolenheters arbete med att skapa trygghet och studiero så att det går 

att se skillnad på skolenheterna. Utifrån en analys av denna uppföljning behöver 

huvudmannen genomföra nödvändiga utvecklingsåtgärder. Kommunen behöver 

också se till att det inte finns någon skolenhet som leds av fler än en rektor. 

Förskola 

Skolinspektionen bedömer att det finns brister i huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete eftersom uppföljningen av förskolornas verksamhet inte omfattar 

alla de nationella mål för verksamheten som anges i skollagen och läroplanen. Att 

inte samtliga nationella mål ingår i uppföljningen medför att de beslut om 

utvecklingsåtgärder som fattats för verksamheterna utgår från ett 

informationsunderlag som inte omfattar alla verksamhetens resultat. Huvudmannen 

behöver också se till att det inte finns någon förskoleenhet som leds av fler än en 

rektor. 

 

Kommunen ska senast 4 mars 2020 inkomma med svar till Skolinspektionen. 

Eva Fors, utbildningschef redovisar utbildningsutskottets förslag på svar till 

Skolinspektionen för verksamheterna; grundsärskola, förskoleklass och grundskola, 

förskolan och fritidshem.  

Beslutsunderlag 

1. Utbildningsutskottet beslutar att utbildningschefen skickar ut till ledamöterna 

huvudmannens svar för att dessa ska beredas möjlighet att komma med 

synpunkter före kommunstyrelsen. Att ledamöterna samlas i Greiberrummet 

kl. 8.00 innan kommunstyrelsen den 3 mars för att slutgiltigt läsa igenom 

svaret (utbildningsutskottets protokoll § 10/2020). 

2. Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna huvudmannens 

svar till skolinspektionen (utbildningsutskottets protokoll § 18/2020).  

Yrkanden 

Carina Ohlson (C), med bifall av Ola Wigg (S), yrkar bifall till utbildningsutskottets 

förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.  

 

 


