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Sammanställning av anmälningsärenden till Skolinspektionen/BEO,
läsåret 2018/2019
Ärendebeskrivning
Som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbetet görs årligen en sammanställning
av antalet ärenden till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Skolinspektionen är
tillsynsmyndighet för barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Alla, till exempel föräldrar
och elever, kan lämna uppgifter om missförhållanden till Skolinspektionen. Det kan handla
om kränkningar eller om uteblivet stöd till en elev, men också om andra problem.
Skolinspektionen utreder frågorna och fattar ett beslut om vad förskolan och skolan behöver
göra. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen. BEO är
utsedd av regeringen och tar ställning till anmälningar om kränkningar i förskola och skola.
BEO kan för barns och elevs räkning kräva skadestånd från huvudmannen.

Beredning
Under läsåret har 12 ärenden inkommit från skolinspektionen. Anmälningarna gäller rätt till
utbildning/rätt till särskilt stöd (6), skolans skyldighet att motverka och utreda kränkande
behandling (4) samt elevers arbetsmiljö och trygghet/tillsyn och säkerhet (6). En anmälan
kan innehålla flera anmälningsgrunder. Anmälningar rör sex flickor och sex pojkar.
Ärenden läsåret 28/19 per skola
Skola
Pågående
Avslutade
Noltorpskolan
2
2
Stora Mellby skola
1
1
Sollebrunn skola
1
1
Nolby skola
1
Stadsskogen
2
Långared skola
1
Ängabo
1
Tidigare år har antalet anmälningar redovisats med antalet pågående respektive avslutade
ärenden. Tabellen nedan visar en jämförelse med antalet ärenden.
Jämförelse över tid (motsvarande tidpunkt)
Läsår
16/17 17/18 18/19
Pågående 9
11
5
Avslutade 5
16
10

Förelägganden
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Sedan sammanställning och analys gjordes till barn- och ungdomsnämnden rörande läsåret
2017/2018 har skolinspektionen fattat beslut om förelägganden i sju ärenden, varav två är
ärenden från läsåret 2018/2019 och övriga från föregående år. För läsåret 17/18 fick
Alingsås fem förelägganden.
I fem av ärendena förelägger skolinspektionen Alingsås kommun att vidta åtgärder så att
skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. Det handlar dels om att
skyndsamt utreda och även vidta åtgärder för att förhindra framtida kränkningar och dels om
att säkerställa att anmälan om kränkande behandling görs till rektor och huvudman.
Föreläggandena berör Västra Bodarna skola, Långareds skola, Ingaredsskolan,
Ängaboskolan samt Noltorpskolan. Vidare har huvudmannen fått föreläggande att vid
Sollebrunns skola vidta åtgärder så att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses. I detta ingår
att rektor ska i tillräcklig omfattning utreda elevens behov av särskilt stöd (3 kap. 8 §
skollagen (2010:800)), samt att rektor ska utifrån utredningen upprätta ett nytt
åtgärdsprogram som uppfyller skollagens krav (3 kap. 9 § skollagen). I ett ärende rörande
Noltorpsskolan ges huvudmannen ett föreläggande för att åtgärda brister både vad gäller
brister i hantering av ärenden rörande kränkande behandling och brister kring hantering av
elevs behov av särskilt stöd.

Analys och fortsatt arbete
Barn- och ungdomsförvaltningen ser behov av att utveckla arbetet med trygghet och studiero
vid förskolor och skolor. Arbetet handlar om att se över processer för det förebyggande och
främjande arbetet för att stärka barn och elevers arbetsmiljö och minska kränkningar. Ett
aktivt arbete med barns och elever trivsel, trygghet och studiero på respektive skolenhet är
en central del i arbetet. Uppföljning och analys av elevers frånvaro är en annan del som
förvaltningen avser att utveckla framåt. Vidare identifierar förvaltningen behov av ytterligare
kompetensutveckling för rektorer och andra nyckelfunktioner i processen kring att anmäla
och utreda fall av kränkande behandling. Som ett resultat av skolinspektionens anmälningar
rörande trygghet/tillsyn arbetar förvaltningen med att tydliggöra det ansvar som förskola,
skola och fritidshem har för barns och elevers trygghet och säkerhet. Vidare identifierar
förvaltningen behovet av fortsatt stöd till rektorer i de arbetsprocesser och rutiner som gäller
för arbetet med särskilt stöd.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljningen och lägger den till handlingarna
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