
Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-11-03 
Sida  1 (4) 

 
 

Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Utskottet för Bildning och lärande Sammanträdesdatum 2021-11-03 

    
Datum då anslag 
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Förvaringsplats för 
protokollet    

    
 

 UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH LÄRANDE 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 vx 

FAX 0303-132 17  

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid  Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen 

 Onsdagen den 3 november 2021 Klockan 09:00-17:00 
  

Beslutande   
 Anna Vedin (M) Ordförande 
 Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande 
 Monica Haraldsson (M)  
 William Hult (S)  
 Erik Martinsson (MP)  
 Erik Andreasson (V)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 173 – Omedelbar justering 

 Annie Alsterholm  

   

Ordförande 
 

 

 Anna Vedin (M)  

   

Justerande   

 Gun-Marie Daun (KD)  
 

Ej närvarande   
 

 
  

Övriga deltagare   

 Andreas Persson  Sektor bildning och lärande §173 

 Catharina Bengtsson  Sektor bildning och lärande §173 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-11-03 
Sida  2 (4) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 

Innehållsförteckning 

 

 

Redovisning till Skolinspektionen efter riktad tillsyn vid Ytterbyskolan, 2021:382 (Dnr KS2021/0259) ......... 3 

 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-11-03 
Sida  3 (4) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 § 173/2021 

Redovisning till Skolinspektionen efter riktad tillsyn vid Ytterbyskolan, 
2021:382 (Dnr KS2021/0259) 

Skolinspektionen genomförde regelbunden tillsyn vid Ytterbyskolan under våren 2019. I juni 
2020 beslutade Skolinspektionen att avsluta den regelbundna tillsynen och istället göra en 
riktad tillsyn kring vissa brister som kommit fram. I beslut den 11 juni 2021 konstaterade 
Skolinspektionen att Kungälvs kommun inte uppfyller författningskraven avseende att elever 
som är i behov av särskilt stöd ges stöd på det sätt och i den omfattning som utredningen har 
visat att de behöver. Kungälvs kommun ska därför se till att rektorn säkerställer att de elever 
som är i behov av särskilt stöd får sådant stöd på det sätt och i den omfattning som de 
behöver och se till att åtgärdsprogram utarbetas för samtliga elever som är i behov av särskilt 
stöd. 

 
Ytterbyskolan har redogjort för åtgärder som vidtagits för att komma tillrätt med bristerna. 
Bland annat har en kartläggning gjorts för att få kunskap om vilka elever som har behov av 
särskilt stöd för att kunna organisera att de får det stöd de har behov av. Det har även skett en 
omorganisation av resurser för att säkerställa att alla får det stöd de har rätt till. Därutöver har 
rutiner kring arbete med stödinsatser reviderats och implementeras under höstterminen. 
Genom dessa åtgärder har alla elever som behöver särskilt stöd fått åtgärdsprogram 
upprättade. 
 
Förvaltningen bedömer att de åtgärder som görs är adekvata och relevanta för att säkerställa 
att elever får de särskilda stöd de är i behov av och att åtgärdsprogram upprättas för de som 
behöver det Arbetet är i ett tidigt skede och har ännu inte kunnat utvärderats djupare men det 
finns en planering och en struktur som gör att det inte finns oro över att skolans arbete med 
särskilt stöd inte kommer att ske enligt skollagens bestämmelser. Bristen anses vara avhjälpt 
med det åtgärder som vidtas och planeras framöver.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-14 
Ytterbyskolans redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens föreläggande i 
ärende 2021:382 
Bilaga 1-Arbetsgång för elever som riskerar att inte nå målen 
Bilaga 2-Anmälan till EHT och rektor 
Bilaga 3-Organisation extra anpassningar och särskilt stöd 

  

Beslut 

1. Skrivelsen ”Ytterbyskolans redovisning av åtgärder med anledning av 
Skolinspektionens föreläggande i ärende 2021:382” samt bilagor, godkänns som 
kommunens svar till Skolinspektionen. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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__________ 
 
 

 Expedieras till Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg 
 

 För kännedom till Rektor vid Ytterbyskolan 

 
 
 


