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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Sandra Hallberg (C) ordf. 
Marianne Olsson (C)  
Hans Göran Palmqvist (M)  
Birger Byström (L)  
Tommy Larsson (S) vice ordf. 
Rune Månsson (S) tjg ersättare för Peter Höög (S)  
Hanna Clemens (SD) tjg ersättare för Hans Johansson (SD) 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Elisabeth Örn (C)  
Bengt Svedberg (M)  
Astrid Berggren (L)  
 
Övriga närvarande 
Anna Gunnervik, barn- och utbildningschef 
Mona Jonsson, biträdande barn- och utbildningschef 
Kristina Ström, personalföreträdare 
Fredrik Höggärde, rektor Bruksskolan och Högsäters skola, § 82 
Barbro Isaksson, nämndsekreterare 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
    
    
§ 82 Redovisning av skolans syste-

matiska kvalitetsarbete 2019 - 
grundskolan 

2020/141 4 

§ 83 Ekonomisk redovisning till och 
med augusti månad 

2020/5 5 

§ 84 Förvaltningens information  2019/132 6 
§ 85 Delegationsanmälan  2020/11 7 
§ 86 Meddelanden  2019/12 8 
§ 87 Övriga ärenden  9 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

UN § 82  Dnr UN 2020/141 
Redovisning av skolans systematiska kvalitetsarbete 2019 - grundskolan 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att synliggöra kvalitet och 
likvärdighet, vad grundskolan gör, varför och vad det leder till. Genom att 
planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi 
skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång. 

Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Där 
framgår också att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under 
medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Elevernas 
vårdnadshavare, barn i grundskolan och deras vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta i arbetet. Rektorn ansvarar för arbetet. Även i 
läroplanerna finns krav på kvalitetsarbete. 
 
Rektor för Bruksskolan och Högsäters skola redovisar det systematiska 
kvalitetsarbetet i skolorna (F-årskurs 6). 
 
Ordföranden tackar för redovisningen. 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
Diariet

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-06 

  

 
 
 

Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

UN § 83  Dnr KS 2020/5 
Ekonomisk redovisning till och med augusti månad 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger, med lämnad anteckning till protokollet, 
informationen till handlingarna. 
 
Protokollsanteckning 
 
Tommy Larsson (S) och Rune Månsson (S) antecknar till protokollet att 
kostnaden för Allhem, där fritidsgården har/haft sin verksamhet, inte ska 
belasta utbildningsnämndens verksamhet då ansvaret inte åligger nämnden. 
Kostnaden bör överföras till ansvarig nämnd/kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Ekonomisk redovisning för nämndens verksamheter till och med 31 augusti 
redovisas muntligen av barn- och utbildningschefen. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Diariet 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

UN § 84  Dnr UN 2019/132  
Förvaltningens information 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Barn- och utbildningschefen informerar om bland annat: 
 
 Förvaltningens fortsatta arbete med ekonomi i balans 2020. 
 Arbetet med reviderad resursfördelningsmodell. 
 Rektor Vuxenutbildningen kommer att stödja barn- och 

utbildningschefen som biträdande under sex månader när det gäller 
administration och processer.  

 Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning av betygsättning i 
engelska, årskurs 6 Valboskolan. Granskningen avslutas i och med de 
åtgärder som vidtagits. 

 Tidigare utredningsuppdrag från kommunfullmäktiges kring framtida 
fritidsgård kommer att behandlas av kommunfullmäktige i oktober med 
förslag att fullmäktige återtar uppdraget. 

 Viss oro vid Valboskolan årskurs 7-9. 
 

_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

UN § 85  Dnr UN 2020/11 
Delegationsanmälan 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger delegationsanmälan till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 
Delegationsanmälan daterad 28 september 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

UN § 86  Dnr UN 2020/12 
Meddelanden 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger meddelanden till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 
Meddelanden daterad 29 september 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

UN § 87   
Övriga ärenden 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Hans-Göran Palmqvist (M) framför att nämnden önskar ett underlag rörande 
antal barn m m vid respektive skolenheten inför framtida diskussioner kring 
skolstruktur.  
 
Tommy Larsson (S) tar upp kring var ligger utvecklingsarbetet inom 
nämndens verksamheter.  
 
Utöver detta diskuteras mötesplan och årshjul 2021 samt arbetet med intern 
kontroll 2021. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
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