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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset, 2022-10-31 kl. 13:00 

Beslutande: Mikael Thalin (C) ordförande 
Susann Lindblad (C) 1:e vice ordförande 
Magnus Bjurman (S) 2:e vice ordförande 
Håkan Yngström (C) 
Aino Eurenius (C) 
Nina Wiik (C) 
Lars Olov Simu (KD) ersätter Bengt-Åke Svahn (KD) 
Joep Meens (MP) 
Hans-Göran Olsson (S) 
Gunilla Elings-Friberg (S) 
Anders Johansson (V) 
Gunilla Frelin (M) 
Tomas Alfredsson (SD) ersätter Bibi Andersson (SD) 
 

Övriga deltagare: Jan Segerstedt (C) ej tjänstgörande ersättare  
Christine Alexandersson skolchef, Karin Dahlberg 
utvecklingsledare 
Marie Ehlin kommunchef 
Camilla Staberg sekreterare 
 

Utses att justera: Magnus Bjurman (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

Paragraf 120 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Magnus Bjurman, justerare 

 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2022-10-31 

Överklagningstid: 2022-10-31 - 2022-11-21 

Anslaget sätts upp: 2022-10-31 Anslaget tas ner: 2022-11-22 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 120 OK LÄR 2021/00186-7 

 

Svar till Skolinspektionen - granskning av verksamheten, 
2021:5488 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar svar till Skolinspektionen gällande lärandes arbete 

med det systematiska kvalitetsarbetet där bilagan årshjul har reviderats med 
förtydligande om politikernas medverkan. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har under hösten 2021 genomfört en regelbunden 
kvalitetsgranskning av huvudmannens ansvarstagande för grundskolan i Orsa 
kommun. Huvudmannen ska senast den 31 oktober 2022 redovisa till Skolinspektionen 
vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån identifierade utvecklingsområden och 
resultatet av dessa åtgärder. 

Skolinspektionen har identifierat två utvecklingsområden. Det första är att 
”huvudmannen behöver inom ramen för sitt systematiska kvalitetsarbete regelbundet 
analysera elevers studie- och trygghetsresultat så att väl underbyggda förklaringar till 
både låga och höga resultat, samt till skillnader mellan flickors och pojkars resultat, 
framgår”.  

Det andra utvecklingsområdet är att huvudmannen behöver, ”som en utgångspunkt för 
det kompensatoriska arbetet, regelbundet analysera hur samtliga elevers behov och 
förutsättningar påverkar, och riskerar att påverka, deras möjligheter att tillgodogöra sig 
utbildningen”. 

Svar har sammanställts utifrån ett redovisningsformulär från Skolinspektionen för 
vidtagna och planerade åtgärder. Verksamheten har genom svaren visat på hur arbetet 
fortgår och vilka insatser som planeras i fortsättningen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för lärande 2022-10-20 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde lärande 2022-10-12 
Redovisningsformulär för vidtagna och planerade åtgärder.  
Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete 2022–2023 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår: 

1. Kommunstyrelsen antar svar till Skolinspektionen gällande lärandes arbete 
med det systematiska kvalitetsarbetet där bilagan årshjul har reviderats med 
förtydligande om politikernas medverkan. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sändlista 
Skolinspektionen 
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