
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Förskola & Grundskola arbetsutskott Datum 

2021-10-06 
 
 

 
  

 

   

Plats och tid för 
sammanträde 

Vägmästaren, Lagan Klockan 08:00-14.00 

Beslutande Ledamöter 
Anders Ekström (M), Ordförande 
Helena Nyborg (KD), 1:e vice ordförande 
Johan Tolinsson (S), 2:e vice ordförande 
Axel Storckenfeldt (M) 
Karin Green (C) 
Jan Eric Knutas (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga närvarande Ersättare 
 

Tjänstepersoner 
Helena Hellman, personalchef § 137 

 Personalföreträdare 
 

Övriga 
 

  

Plats och tid för justering Digital justering, 2021-10-06 
   

 Sekreterare Lars Sundbom Paragrafer § 137 

Underskrifter Ordförande Anders Ekström (M) 

Protokolljusterare Jan Eric Knutas (L)  
  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (4) 
Förskola & Grundskola arbetsutskott Datum  

2021-10-06  
 

 
 

  

 

 

 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
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§ 137 Dnr 2020-01569 
Skolinspektionen tematisk kvalitetsgranskning av rektors arbete med 
läraravlastande tjänster i grundskolans årskurser 7-9, Toråsskolan, SI 
2020:2212 

Beslut 
Arbetsutskottet antar förvaltningens skrivelse, 2021-09-27, som nämndens svar på 
den tematiska kvalitetsgranskningen och översänder till Skolinspektionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen genomförde under hösten 2020 en tematisk kvalitetsgranskning av 
rektors arbete med läraravlastande tjänster i grundskolans årskurser 7-9. Vid denna 
typ av granskningar väljs ett antal skolor från olika huvudmän ut i landet. I 
granskningen valdes Toråsskolan ut som en av 30 skolor. Syftet var att granska i 
vilken utsträckning så kallade läraravlastande tjänster integreras och används på ett 
sådant sätt att lärare avlastas i sitt arbete för att i högre utsträckning kunna fokusera 
på undervisningsprocessen. Med läraravlastande tjänster avses olika yrkeskategorier 
exempelvis lärar- eller elevassistenter och resurspedagoger. I granskningen har 
Skolinspektionen bedömt att det finns områden där huvudmannen kan vidta 
förbättringsåtgärder. I huvudsak föreslår Skolinspektionen att rektor ska utveckla det 
systematiska arbetet med att analysera lärares behov av avlastning, tydliggöra roller 
och säkerställa kompetens hos de läraravlastande tjänsterna samt analysera de 
läraravlastande tjänsternas arbetsuppgifter och om de bidrar till att lärare kan 
fokusera mer på undervisningen.  

Åtgärder har vidtagits inom utvecklingsområdena och arbetsutskottet har delegation 
på att lämna yttrande på Skolinspektionens granskningar, punkt A 1.5.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-27 
Kungsbacka kommuns svar på Skolinspektionens kvalitetsgranskning av rektors 
arbete med läraravlastande tjänster, 2021-09-27 
Beslut Skolinspektionen SI 2020:2212, 2021-04-08 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens och att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen, skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se (dnr SI 2020:2212) 
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