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§ 82 Dnr 2018.429 BUN

Sammanställning av anmälningsärenden till Skolinspektionen/BEO
läsåret 2017/2018
Ärendebeskrivning
Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet görs årligen en sammanställning av antalet
ärenden till Skolinspektionen/BEO. Detta är tredje gången som förvaltningen gör en
sammanställning av anmälningsärenden.
Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för barn- och ungdomsnämndens verksamheter.
Anmälningar om upplevda missförhållanden i skolverksamheten handläggs och beslutas av
Skolinspektionen och barn- och elevombudet (BEO). Under 2017 tog Skolinspektionen emot
5013 anmälningar vilket är 6 % mer än föregående år (2016) då antalet låg på 4792.
Beredning
Förvaltningens sammanställning gäller perioden 161011– 180924.
Vid en jämförelse av föregående års anmälningar kan förvaltningen konstatera att antalet
anmälningar har ökat. Förra året vid denna tidpunkt var det 9 st pågående och 5 st avslutade
ärenden, jämfört med i år då det är 11 st pågående och 16 st avslutade ärenden (se bilaga).
Skolinspektionens statistik visar att anmälningarna ökat nationellt och Alingsås kommun
följer samma trend. Vidare kan förvaltningen konstatera att det liksom tidigare år, fortfarande
är flest anmälningsärenden som rör pojkar, i de oavslutade ärendena rör 9 st pojkar och 2 st
flickor. Anmälningar rör främst kränkande behandling och rätt till särskilt stöd, därefter
kommer övriga anmälningar som rör personal eller verksamhet.
Antalet anmälningar skiljer sig mellan skolorna. I de oavslutade ärendena ser fördelningen ut
på följande sätt;
Sollebrunns skola 5 st, Noltorpsskolan 2 st, Ingareds skola 2 st, Långareds skola 1 st och
Västra Bodarna skola 1 st.
I de avslutade ärendena ser fördelningen ut på följande sätt;
Sollebrunns skola 4 st, Ingaredsskolan 2 st, Nolbyskolan 1 st, Stora Mellby skola 1 st, Magra
skola 1 st, Ängaboskolan 1 st, Ängabo grundsärskola 1 st och Sollebrunns förskola 5 st.
Under perioden har Alingsås kommun fått fem förelägganden från Skolinspektionen där
huvudmannen uppmanats att;
-

Vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls.
Säkerställa att rektor anmäler uppgifter om upplevd kränkande behandling till
huvudmannen.
Att vid kännedom om att en elev anser sig kränkt skyndsamt utreda
omständigheterna.
Att se till att personal anmäler uppgifter om upplevd kränkande behandling till rektorn.
Att vidta åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra att eleven utsätts för
kränkande behandling i framtiden.
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Föreläggandena rör Sollebrunns skola (x 2), Ängaboskolan, Stora Mellby skola och Magra
skola.
Analys och fortsatt arbete
Arbetet ute i verksamheterna kring att kontinuerligt dokumentera gällande kränkande
behandling, särskilt stöd m.m. har fortskridit och det goda arbetet ser förvaltningen gett
resultat i att fler ärenden kunnat avslutas i ett tidigare skede. Det finns dock ett tänkbart
samband mellan högre personalomsättning och antal anmälningar per skola att se till att alla
har kunskap om rutiner och åtgärder som ska vidtas och hur överlämningar sker vid
personalbyte. Därav menar förvaltningen att det är av största vikt att säkerställa att ny
personal känner till rutiner och ärendegång gällande diskriminering och kränkande
behandling, samt behov av att kontinuerligt hålla personal och ledning uppdaterade.
Verksamheterna fortsätter sitt förebyggande och främjande arbete mot kränkande
behandling genom att revidera sina planer mot kränkande behandling och arbeta därefter.
Den nya modulen i Unikum är i gång på alla enheter sedan höstterminens start och förväntas
underlätta arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av sammanställningen och lägger informationen till
handlingarna.
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