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TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-11-12 

Utbildningskontoret 

Utbildningsnämnden 

Kommundelsnämnderna 

Redovisning av antalet anmälningar till Skolinspektionen 
och Barn- och elevombudet  
Dnr: UN 18/131 

Sammanfattning av ärendet 

Under läsåret 2017/2018 till och med 2018-11-12 inkom totalt 51 anmälningar till 

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet avseende Södertälje kommuns kommunala 

förskolor och skolor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-11-12. 

Sammanställning av inkomna anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet per 

anmälningsgrund under läsåret 2017/2018 till och med 2018-11-12. 

Ärendet 

Under läsåret 2017/2018 till och med 2018-11-12 inkom totalt 51 anmälningar till 

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet avseende Södertälje kommuns kommunala 

förskolor och skolor. En anmälan kan innehålla flera anmälningsgrunder och redovisas nedan 

per anmälningsgrund. I de 51 inkomna anmälningarna finns 66 angivna anmälningsgrunder.   

Anmälningar per anmälningsgrund; 

- Utvecklingssamtal, IUP och betyg

Antal: 1 

Skolinspektionen har meddelat beslut avseende anmälan. 

Skolinspektionens beslut: Anmälan överlämnas till huvudmannens klagomålshantering. 

- Huvudmannens organisation och styrning

Antal: 1 

Skolinspektionen har meddelat beslut avseende anmälan. 

Skolinspektionens beslut: Anmälan överlämnas till huvudmannens klagomålshantering. 

- Stöd, Extra anpassningar

Antal: 2 

Skolinspektionen har meddelat beslut avseende en anmälan och en anmälan har överlämnats till 

huvudmannens klagomålshantering. 

Ärende 6
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Skolinspektionens beslut: Huvudmannen har följt bestämmelserna. 

- Kränkande behandling

Antal: 24 (11 gäller kränkande behandling mellan personal och elev och 13 kränkande 

behandling mellan elev och elev)  

Skolinspektionen har meddelat beslut avseende 17 av dessa anmälningar och sju anmälningar 

inväntar fortfarande beslut.  

Skolinspektionens beslut: Två anmälningar har lett till föreläggande eller anmärkning från 

Skolinspektionen, i en anmälan har Skolinspektionen avstått från att ingripa, två anmälningar 

har lämnats över till annan myndighet, två anmälningar har beslutats att inte utreda vidare, i en 

anmälan har huvudmannen vidtagit tillräckliga åtgärder, i en anmälan har anmälaren tagit 

tillbaka sin anmälan, i fem anmälningar är det inte visat att huvudmannen brutit mot 

bestämmelserna, i två anmälningar har det bedömts inte utgöra kränkande behandling enligt 

skollagen och en anmälan har överlämnats till huvudmannens klagomålshantering 

- Särskilt stöd

Antal: 17 

Skolinspektionen har meddelat beslut avseende 15 av dessa anmälningar och två anmälningar 

inväntar fortfarande beslut. 

Skolinspektionens beslut: En anmälan har lett till föreläggande vid vite, tre anmälningar har lett 

till föreläggande, i sju anmälningar har huvudmannen vidtagit tillräckliga åtgärder, en anmälan 

har beslutats att inte utreda och tre anmälningar har överlämnats till huvudmannens 

klagomålshantering 

- Samarbete och information mellan skola och hem

Antal: 1  

Skolinspektionen har meddelat beslut avseende anmälan. 

Skolinspektionens beslut: Beslut om att överlämna anmälan till huvudmannens 

klagomålshantering. 

- Skolplikt och rätt till utbildning

Antal: 6 

Skolinspektionen har meddelat beslut avseende fem anmälningar och en anmälan inväntar 

fortfarande beslut. 

Skolinspektionens beslut: En anmälan har lett till föreläggande vid vite, en anmälan har lett till 

föreläggande, i en anmälan har huvudmannen vidtagit tillräckliga åtgärder, i en anmälan har 

beslut fattats att inte utreda anmälan vidare och i en anmälan har denna behandlats ”övrigt”. 

- Tillsynsansvaret för barn/elev

Antal: 5 

Skolinspektionen har meddelat beslut avseende 3 anmälningar och två anmälningar inväntar 

fortfarande beslut. 





Anmälningar - Ansvarig myndighet: Skolinspektionen

Rapportbeskrivning och definitioner etc.

Ärenden presenteras per skola. Om ärendet avser andra verksamhetsformer än grundskola och gymnasieskola

eller om det vid registreringstillfället inte varit klart vilken skola anmälan avser visas ärendet på Kommunnivå.

Förkortningar av verksamhetsform

Fritidsh. Fritidshem

Förskola Förskola

Fklass Förskoleklass

Gr Grundskolan

Grsär Grundsärskolan

Gymn Gymnasieskolan

Gysär Gymnasiesärskolan

Kompl utb Kompletterande utbildningar

Komvux Komvux exklusive sfi

Sfi Komvux, sfi, svenska för invandrare

Samesk. Sameskolan

Spec Specialskola

Särvux Särskild utbildning för vuxna

Utland Utlandsskola

Övrigt Övrigt (internationella skolor m.m.)

Reg.datum

Datum då ärendet registrerats.

Status

Öppen - Ärendet utreds

Stängd - Ärendet har behandlats och kritik kan ha utdelats

Kritik

Ej avslutade ärenden markeras med "-".

OBS! En markering om ej avslutat ärende innebär att en anmälan mot skolan inkommit till Skolinspektionen.

Skolinspektionen har då ännu inte tagit ställning till om skolans huvudman brutit mot författningarnas krav.

Bedömning

Föreläggande

Om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen fatta beslut om ett föreläggande. I ett

föreläggande står det vilka brister som måste åtgärdas, och vilka krav Skolinspektionen ställer på

huvudmannen, alltså den som driver verksamheten. Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas.

Ett föreläggande kan också ligga till grund för andra tvångsåtgärder som tillfälligt verksamhetsförbud,

återkallande av tillståndet för en fristående skola eller statliga åtgärder för rättelse mot kommunal verksamhet.

Anmärkning

Om en skola eller verksamhet har mindre allvarliga brister kan Skolinspektionen fatta beslut om en

anmärkning. Då är huvudmannen, alltså den som driver skolan, skyldig att åtgärda bristerna, och

Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas. En anmärkning kan inte förenas med vite eller

ligga till grund för tvångsåtgärder mot en skola, men om huvudmannen inte åtgärdar bristerna kan

Skolinspektionen besluta att förelägga huvudmannen att åtgärda bristerna.

Avstående från ingripande

https://www.skolverket.se/


Även om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen avstå från att ingripa. Denna möjlighet

finns om överträdelsen är ringa, om bristen snabbt rättas till eller om det finns särskilda skäl att avstå

från att ingripa. Även om Skolinspektionen tar beslut om att avstå från att ingripa beskriver vi bristerna i beslutet.



Anmälningar - Ansvarig myndighet: Skolinspektionen

Besluts- eller registreringsår: 2017/2018  Anmälningar: Alla  Lägeskommun: Södertälje

Verksamhetsform: Alla  Grund för utredning: Alla

En anmälan kan avse en skola eller kommun, men kritiken avser huvudmannen dvs kommunen eller den som äger en fristående skola/skolkoncern.

En anmälan kan innehålla flera anmälningsgrunder och visas per anmälningsgrund per rad. Antalet inkomna eller beslutade anmälningar visas längst ner i tabellen.

Ärenden visas tre år tillbaka i tiden. För mer information om anmälningarna maila skolinspektionen@skolinspektionen.se

Lägeskommun Skola Diarienr Verks.form Reg.datum Besl.datum Status Grund för utredning Beslutstyp Kritik Bedömning

Kommunala skolor

1 Södertälje Blombackaskolan 2017:8745 Gr 2017-10-17 2018-06-18 Beslutad Särskilt stöd Beslut efter prövning Ja Föreläggande

2 Södertälje Blombackaskolan 2017:9002 Gr 2017-10-24 2018-04-13 Beslutad Skolplikt och rätt till utbildning Beslut efter prövning Ja Föreläggande

3 Södertälje Blombackaskolan 2018:5467 Gr 2018-06-11 2018-11-09 Beslutad Särskilt stöd Uppföljning - Föreläggande vid vite

* * * * * * Beslutad Skolplikt och rätt till utbildning Uppföljning - Föreläggande vid vite

4 Södertälje Blombackaskolan 2018:7263 Gr 2018-08-29 PågåendeTillsynsansvaret för barn/elev -

5 Södertälje Blombackaskolan 2018:7995 Gr 2018-09-17 2018-10-15 Beslutad Särskilt stöd Beslut efter uppföljning - HM har vidtagit tillräckliga åtgärder

6 Södertälje Brunnsängskolan 2018:17 Gr 2018-01-02 2018-01-31 Beslutad KB Personal - Elev Beslut att inte utreda (avskrivning) - Övrigt

7 Södertälje Brunnsängskolan 2018:2792 Gr 2018-03-21 PågåendeSärskilt stöd -

* * * * * PågåendeKB Personal - Elev -

8 Södertälje Brunnsängskolan 2018:6209 Gr 2018-07-11 2018-07-24 Beslutad KB Personal - Elev Överlämnande (till annan myndighet) - Till annan myndighet

9 Södertälje Brunnsängskolan 2018:8845 Gr 2018-10-11 2018-10-23 Beslutad Övrigt Överlämnande till klagomålshanteringen - Till huvudmannen för handläggning/Eleven går kvar

10 Södertälje Eneskolan 2017:10019 Gr 2017-11-24 2018-02-01 Beslutad Särskilt stöd Uppföljning - Huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder

11 Södertälje Hovsjöskolan 2017:8413 Gr 2017-10-06 2018-06-27 Beslutad Tillsynsansvaret för barn/elev Beslut efter prövning Nej Följt bestämmelserna

* * * * * * Beslutad Stöd Extra anpassningar Beslut efter prövning Nej Följt bestämmelserna

12 Södertälje Hölöskolan 2018:5961 Gr 2018-06-27 2018-09-21 Beslutad KB Personal - Elev Beslut efter prövning Ja Föreläggande

13 Södertälje Igelsta grundskola 2018:2006 Gr 2018-02-23 2018-05-18 Beslutad Särskilt stöd Beslut efter uppföljning - HM har vidtagit tillräckliga åtgärder

* * * * * * Beslutad Skolplikt och rätt till utbildning Beslut efter uppföljning - HM har vidtagit tillräckliga åtgärder

14 Södertälje Lina grundskola 2017:7533 Gr 2017-09-06 2018-10-10 Beslutad KB Elev - Elev Beslut efter prövning Ja Anmärkning

* * * * * * Beslutad KB Personal - Elev Beslut efter prövning Nej Inte visat att huvudmannen brutit mot bestämmelserna

15 Södertälje Lina grundskola 2018:1623 Gr 2018-02-12 2018-03-06 Beslutad Särskilt stöd Beslut efter uppföljning - HM har vidtagit tillräckliga åtgärder

16 Södertälje Lina grundskola 2018:9077 Gr 2018-10-16 2018-10-24 Beslutad KB Personal - Elev Beslut efter prövning Nej Det som anmäls är inte kränkande behandling enligt skollagen

* * * * * * Beslutad Särskilt stöd Överlämnande till klagomålshanteringen - Till huvudmannen för handläggning/Eleven går kvar

17 Södertälje Lina grundskola 2018:9294 Gr 2018-10-22 PågåendeSkolplikt och rätt till utbildning -

18 Södertälje Lina grundskola 2018:9759 Gr 2018-11-02 PågåendeKB Elev - Elev -

19 Södertälje Oxbacksskolan 2018:9910 Gr 2018-11-08 2018-11-09 Beslutad Särskilt stöd Överlämnande till klagomålshanteringen - Till huvudmannen för handläggning/Eleven går kvar

20 Södertälje Pershagenskolan 2017:10912 Gr 2017-12-20 2018-02-07 Beslutad Särskilt stöd Uppföljning - Huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder

21 Södertälje Pershagenskolan 2018:5939 Gr 2018-06-26 PågåendeKB Elev - Elev -

22 Södertälje Rosenborgskolan 2017:8840 Gr 2017-10-19 2018-10-10 Beslutad Skolplikt och rätt till utbildning Beslut att inte utreda (avskrivning) - Eleven har slutat

* * * * * * Beslutad Särskilt stöd Beslut att inte utreda (avskrivning) - Eleven har slutat

* * * * * * Beslutad KB Elev - Elev Beslut efter prövning Ja Avstående från att ingripa

23 Södertälje Soldalaskolan 2017:8956 Gr 2017-10-23 2018-02-27 Beslutad Skolplikt och rätt till utbildning Uppföljning - Övrigt

24 Södertälje Soldalaskolan 2018:2587 Gr 2018-03-14 2018-06-08 Beslutad KB Personal - Elev Beslut efter prövning Nej Inte visat att huvudmannen brutit mot bestämmelserna

* * * * * * Beslutad Tillsynsansvaret för barn/elev Beslut efter prövning Nej Inte visat att huvudmannen brutit mot bestämmelserna

25 Södertälje Soldalaskolan 2018:3233 Gr 2018-04-04 2018-06-14 Beslutad KB Elev - Elev Beslut att inte utreda (avskrivning) - Anmälaren har tagit tillbaka anmälan

26 Södertälje Soldalaskolan 2018:7968 Gr 2018-09-15 2018-09-19 Beslutad Stöd Extra anpassningar Överlämnande till klagomålshanteringen - Till huvudmannen för handläggning/Eleven går kvar

27 Södertälje Soldalaskolan 2018:7971 Gr 2018-09-16 PågåendeTrygghet och studiero -

* * * * * * PågåendeKB Elev - Elev -

* * * * * * PågåendeTillsynsansvaret för barn/elev -

28 Södertälje Soldalaskolan 2018:7973 Gr 2018-09-16 2018-10-26 Beslutad KB Elev - Elev Beslut efter prövning Nej Inte visat att huvudmannen brutit mot bestämmelserna

29 Södertälje Soldalaskolan 2018:7974 Gr 2018-09-16 PågåendeKB Elev - Elev -

30 Södertälje Soldalaskolan 2018:8024 Gr 2018-09-18 PågåendeSärskilt stöd -

31 Södertälje Soldalaskolan 2018:8052 Gr 2018-09-19 2018-10-05 Beslutad Övrigt Överlämnas till regelbunden tillsyn - Hanteras av regelbunden tillsyn

32 Södertälje Soldalaskolan 2018:9572 Gr 2018-10-28 PågåendeKB Elev - Elev -

33 Södertälje Stålhamraskolan 2017:9436 Gr 2017-11-06 2018-03-02 Beslutad Tillsynsansvaret för barn/elev Beslut efter prövning Nej Inte visat att huvudmannen brutit mot bestämmelserna

* * * * * * Beslutad KB Personal - Elev Beslut efter prövning Nej Det som anmäls är inte kränkande behandling enligt skollagen

34 Södertälje Stålhamraskolan 2018:1705 Gr 2018-02-15 2018-02-27 Beslutad KB Elev - Elev Uppföljning - Huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder
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35 Södertälje Stålhamraskolan 2018:6975 Gr 2018-08-22 2018-09-07 Beslutad Samarbete och information skola,hemÖverlämnande till klagomålshanteringen - Till huvudmannen för handläggning/Eleven går kvar

36 Södertälje Stålhamraskolan 2018:7993 Gr 2018-09-17 PågåendeKB Elev - Elev -

37 Södertälje Stålhamraskolan 2018:4213 Grsär 2018-05-02 2018-05-08 Beslutad Huvudmannens organisation och styrningÖverlämnande till klagomålshanteringen - Till huvudmannen för handläggning/Generella uppgifter

* * * * * * Beslutad Särskilt stöd Överlämnande till klagomålshanteringen - Till huvudmannen för handläggning/Eleven går kvar

38 Södertälje Wasaskolan 2018:520 Gr 2018-01-19 2018-01-23 Beslutad Övrigt Överlämnande till klagomålshanteringen - Till huvudmannen för handläggning/Eleven går kvar

39 Södertälje Wasaskolan 2018:1979 Gr 2018-02-22 2018-02-27 Beslutad Utvecklingssamtal, IUP och betygÖverlämnande till klagomålshanteringen - Till huvudmannen för handläggning/Eleven går kvar

40 Södertälje Torekällgymnasiet 2017:8783 Gymn 2017-10-18 2018-06-14 Beslutad KB Personal - Elev Beslut efter prövning Nej Inte visat att huvudmannen brutit mot bestämmelserna

* * * * * * Beslutad Övrigt Beslut efter prövning Ja Avstående från att ingripa

41 Södertälje Täljegymnasiet 2018:2839 Gymn 2018-03-23 2018-03-28 Beslutad KB Personal - Elev Överlämnande (till annan myndighet) - Till annan myndighet

42 Södertälje Kommunnivå 2018:374 Gr 2018-01-16 2018-06-18 Beslutad KB Elev - Elev Beslut efter prövning Nej Inte visat att huvudmannen brutit mot bestämmelserna

43 Södertälje Kommunnivå 2018:772 Gr 2018-01-26 2018-01-30 Beslutad Övrigt Beslut att inte utreda (avskrivning) - Anmälaren har tagit tillbaka anmälan

44 Södertälje Kommunnivå 2018:1760 Gr 2018-02-16 2018-03-09 Beslutad KB Personal - Elev Överlämnande till klagomålshanteringen - Till huvudmannen för handläggning/Generella uppgifter

45 Södertälje Kommunnivå 2018:1933 Gr 2018-02-21 2018-03-27 Beslutad Övrigt Beslut att inte utreda (avskrivning) - Övrigt

46 Södertälje Kommunnivå 2018:2545 Gr 2018-03-13 2018-06-12 Beslutad Särskilt stöd Beslut efter prövning Ja Föreläggande

47 Södertälje Kommunnivå 2018:8013 Gr 2018-09-18 2018-10-03 Beslutad Särskilt stöd Uppföljning - Huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder

48 Södertälje Kommunnivå 2018:8015 Gr 2018-09-18 2018-10-03 Beslutad Särskilt stöd Uppföljning - Huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder

49 Södertälje Kommunnivå 2018:8251 Gr 2018-09-25 2018-09-27 Beslutad Övrigt Beslut att inte utreda (avskrivning) - Eleven har slutat

50 Södertälje Kommunnivå 2018:2725 Grsär 2018-03-19 2018-06-12 Beslutad Särskilt stöd Beslut efter prövning Ja Föreläggande

51 Södertälje Kommunnivå 2018:5564 Fklass 2018-06-13 2018-06-27 Beslutad Trygghet och studiero Överlämnande till klagomålshanteringen - Till huvudmannen för handläggning/Generella uppgifter

* * * * * * Beslutad KB Elev - Elev Beslut att inte utreda (avskrivning) - För vaga uppgifter

Antal anmälningar: 51

Antal anm.grunder: 66



Anmälningar - Ansvarig myndighet: Skolinspektionen

Ärenden presenteras per skola. Om ärendet avser andra verksamhetsformer än grundskola och gymnasieskola

eller om det vid registreringstillfället inte varit klart vilken skola anmälan avser visas ärendet på Kommunnivå.

OBS! En markering om ej avslutat ärende innebär att en anmälan mot skolan inkommit till Skolinspektionen.

Skolinspektionen har då ännu inte tagit ställning till om skolans huvudman brutit mot författningarnas krav.

Om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen fatta beslut om ett föreläggande. I ett

föreläggande står det vilka brister som måste åtgärdas, och vilka krav Skolinspektionen ställer på

huvudmannen, alltså den som driver verksamheten. Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas.

Ett föreläggande kan också ligga till grund för andra tvångsåtgärder som tillfälligt verksamhetsförbud,

återkallande av tillståndet för en fristående skola eller statliga åtgärder för rättelse mot kommunal verksamhet.

Om en skola eller verksamhet har mindre allvarliga brister kan Skolinspektionen fatta beslut om en

anmärkning. Då är huvudmannen, alltså den som driver skolan, skyldig att åtgärda bristerna, och

Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas. En anmärkning kan inte förenas med vite eller

ligga till grund för tvångsåtgärder mot en skola, men om huvudmannen inte åtgärdar bristerna kan



Även om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen avstå från att ingripa. Denna möjlighet

finns om överträdelsen är ringa, om bristen snabbt rättas till eller om det finns särskilda skäl att avstå

från att ingripa. Även om Skolinspektionen tar beslut om att avstå från att ingripa beskriver vi bristerna i beslutet.
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