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§ 208 
Dnr 2021/536    
 
Svar på revisionsrapport - Granskning av grundskolans styrning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta Svar på revisionsrapport - Granskning av grundskolans styrning som 
sitt eget och skicka det till kommunrevisionen. 
 
Reservation 
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Marie-Louise Rindå (S), Linda 
Friberg (S), Torgny Helgesson (S) och Alexander Karlsson (V) reserverar 
sig till förmån för Viktoria Söderling (S) tilläggsyrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun 
genomfört en granskning av kommunstyrelsens styrning av grundskolan.  
 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsens styrning 
och uppföljning av verksamheten är ändamålsenlig. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Revisionens granskning syftar till att belysa potentiella utvecklingsområden 
för att förbättra kommunstyrelsens styrning av grundskolan. Att säkerställa 
en effektiv styrning av grundskolan med ett välfungerande systematiskt 
kvalitetsarbete är väsentligt för barn och ungas skolgång. De föreslagna 
åtgärderna i Svar på revisionsrapport syftar till att komma till rätta med 
nuvarande utmaningar och verka för barn och ungas bästa.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Tilläggsyrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar  
 
att Svar till revisionsrapport kompletteras med bilaga Socialdemokraternas 
tilläggsyrkande till revisionen - KS 2021-10-19 /Bilaga/. 
 
Bifall 
Lotta Carlberg (C) och Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande 
förslag.  
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Alexander Karlsson (V) och Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till Viktoria 
Söderlings (S) tilläggsyrkande.  
 
Avslag 
Lotta Carlberg (C) och Emma Lokander (M) yrkar avslag till Viktoria 
Söderlings (S) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla liggande förslag.  
 
Ordförande ställer proposition på Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Viktoria Söderlings (S) 
tilläggsyrkande.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut utskottet barn och ungdom § 252/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Svar på revisionsrapport - Granskning av grundskolans styrning 
 Uppföljningsbeslut - efter kvalitetsgranskning av huvudmannens 

styrning genom tydlighet i delegering och uppföljning i Tierp 
 Revisorernas utlåtande - Granskning av grundskolans styrning 
 Revisionsrapport - Granskning av skolans styrning  

 
Beslutet skickas till 

 Kommunrevisionen  
 Skolchef  
 Kommundirektör  
 Huvudregistrator 
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