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Anmälningsärenden från skolinspektionen/BEO, läsåret
2020/2021
Ärendebeskrivning
Som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbetet görs årligen en sammanställning
av antalet ärenden från 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 7 ärenden inkommit från skolinspektionen och barn- och elevombudet.
Anmälningarna gäller rätt till stöd/särskilt stöd (2), skolans skyldighet att motverka och utreda
kränkande behandling (4), generella uppgifter om elevers trygghet och studiero (1) samt
bristande kommunikation (1). En anmälan kan innehålla flera områden.
Anmälningar rör 1 flicka och 5 pojkar samt elevers situation generellt.
Ärenden läsåret 2020/21 per skola
Skola
Pågående
Avslutade
Stadsskogenskolan
1
Lendahlsskolan
3
Kommungemensam SU-grupp
1
1
Nolbyskolan
3
Västra bodarna förskola
2
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
Pågående 9
Avslutade 5

17/18
11
16

18/19
5
10

19/20
2
6

20/21
5
6

Förelägganden
Sedan sammanställning och analys gjordes till barn- och ungdomsnämnden rörande läsåret
2019/2020 har skolinspektionen fattat beslut om förelägganden i fyra ärenden, varav två är
ärenden från läsåret 2019/2020 och två är från innevarande läsår.

Analys och fortsatt arbete
Förvaltningen konstaterar att antalet anmälningar från Skolinspektionen/BEO är färre för
aktuellt läsår i en historisk jämförelse. Läsårets anmälningar ligger på motsvarande nivå som
läsåret 19/20. I analys av de ärenden som inkommit från Skolinspektionen/BEO framgår det i
flera av ärendena att det är brist i kommunikation och god samverkan mellan hem och skola
påverkar valet att anmäla till Skolinspektionen. I flera fall har anmälare gjort anmälan till
huvudman och skolinspektionen samtidigt. Barn- och ungdomsförvaltningen välkomnar det
lagförslag som presenterats inom utredningen för ”Nationell plan för trygghet och studiero”
där utredarna föreslår att huvudmannen ska ha ett tydligare ansvar för klagomålshantering
och att skolinspektionen som regel inte ska pröva ärenden innan dess att huvudmannen
utrett ärendet. Samma utredning föreslår också att det ska tas fram stöd för skolors
kommunikation och samarbete med vårdnadshavare. Förvaltningen välkomnar även det
förslaget då behovet av stöd för att förebygga och åtgärda misstro mot förskola och skola
alltid är aktuellt. I majoriteten av ärenden som varit aktuella under läsåret 20/21 har enheten i
regel ett pågående arbete kring det som anmälan avser men där vårdnadshavare varit
missnöjd med hanteringen alternativt tappat förtroendet för rektor och/eller annan personal.
Det kan inte nog understrykas vikten av att förskola och skola arbetar med och ges
förutsättningar för att bygga förtroendefulla relationer
Förvaltningen fortsätter att stötta enheterna i systematiska kvalitetsarbetet där såväl arbetet
mot kränkande behandling och för alla barns- och elevers rätt till stöd ingår liksom
hanteringen av klagomål.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
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