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Bildnings- och omsorgsnämnden

Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av påtalade
brister vid regelbunden tillsyn Bollebygds kommun
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden antar föreslaget yttrande till Skolinspektionen.
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att förklara paragrafen för omedelbart justerad.
Ärendet
Skolinspektionen förelade i beslut den 8 januari 2018 Bollebygds kommun att vidta
åtgärder avseende huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för förskoleklassen,
grundskolan, fritidshemmet och gymnasieskolan. Av beslutet framgick att huvudmannen
senast den 30 april skulle vidta åtgärder för att uppfylla följande författningskrav:
* Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete är de nationella mål och krav som anges
i styrdokumentet uppfylls. (4 kap. 3 och 5 §§ skollagen)
* Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen och dokumenterar denna
uppföljning. (4 kap. 3 och 5 §§ skollagen)
* Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om
nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och
6 §§ skollagen)
* Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa.
Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 3 och 6-7 §§ skollagen)
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2018-04-16 om en redovisning av vidtagna
åtgärder. I dialog med Skolinspektionen framkom att Skolinspektionen i redovisningen
saknade en dokumenterad sammanställning av resultaten i respektive verksamhet. För att
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Skolinspektionen skulle kunna bedöma om bristerna var avhjälpta behövde Bollebygds
kommun inkomma med en komplettering gällande resultaten för fritidshem, förskoleklass,
grundskolan och gymnasieskolan. Bollebygds kommun begärde att få uppskov med
redovisningen. Skälet till detta var att det enligt nämndens arbete med uppföljning, analys
och utvärdering av resultaten först i oktober, i samband med delårsrapporten, kommer
fattas beslut om åtgärder för att utveckla verksamheten. Skolinspektionen medgav
uppskov med redovisningen till den 15 oktober 2018.
Beslutsunderlag
-

Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister vid
regelbunden tillsyn Bollebygds kommun, tjänsteskrivelse 2018-09-20

-

Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister vid
regelbunden tillsyn Bollebygds kommun, förslag till yttrande 2018-09-25

-

Beslut Skolinspektionen, 2018-01-08
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