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1 Skolinspektionens anmälningsärenden 2013
Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet (BEO)
om upplevda missförhållanden i skolan ökar för varje år. Anmälningarna rör
oftare pojkar än flickor. BEO har i 42 fall under 2013 begärt skadestånd för
mobbade eller kränkta elevers räkning. Här hittar du statistik över de
anmälningar som behandlades under 2013.

Statistiken i korthet






Under år 2013 har det kommit in 3 575 anmälningar till
Skolinspektionen och BEO. Majoriteten av anmälningarna, 2 564, rör
grundskola. Näst vanligast är att anmälan rör gymnasieskola. 477
sådana anmälningar har kommit in.
Under år 2013 har Skolinspektionen och BEO fattat beslut om 3 515
anmälningar. Av besluten som fattades 2013 utreddes utöver en initial
utredning närmare
hälften
av
anmälningarna
vidare
av
Skolinspektionen eller BEO. I övriga fall gjordes en initial utredning
som ledde till att en fjärdedel överlämnades till huvudman för
utredning och en fjärdedel konstaterades sakna grund för vidare
utredning.
I två tredjedelar av de ärenden som utreddes vidare kritiserades skolan
som anmälan rörde. Det är ungefär samma andel som föregående år.
Sammanlagt fattades 1 165 kritikbeslut under år 2013.
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2 Anmälningarna fortsätter öka
Antalet anmälningar till Skolinspektionen och BEO har ökat stadigt under de
senaste nio åren. Sedan Skolinspektionen bildades i slutet av 2008 har antalet
anmälningar ökat med i genomsnitt cirka 400 anmälningar per år. Under år
2013 kom det in 3 575 anmälningar. Jämfört med 2012 är det en ökning med 20
procent.
Antal inkomna anmälningar till Skolinspektionen och BEO samt konstaterade brister i
anmälningar, 2003-2013 (bristerna kan avse anmälningar som inkom året innan)
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Sannolikt kan en ökad medvetenhet i samhället om möjligheten att anmäla
missförhållanden i skolan förklara ökningen av anmälningar. Antal
anmälningar kan inte användas för att säga något om den faktiska utvecklingen
avseende missförhållanden i skolan.
När Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet har utrett en anmälan fattar
vi ett beslut. Antalet kritikbeslut har ökat i takt med den ökande mängden
anmälningar.
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Om man ser till antalet anmälningar per 1 000 elever så var det vanligare med
anmälningar rörande grundskola jämfört med gymnasieskola under år 2013.
Avseende grundskolor inkom 2,5 anmälan per 1 000 elever medan det för
gymnasieskolan enbart kom in 1 anmälan per 1 000 elever.
Grundskolor får också kritik i högre grad än gymnasieskolor. Knappt 4 av 10
anmälningar rörande grundskola leder till kritik jämfört med knappt 2 av 10
anmälningar rörande gymnasieskola.
Antal anmälningar och kritikbeslut per 1000 elever i grundrespektive gymnasieskola, Skolinspektionen och BEO 2013
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3 Anmälningarna rör oftast pojkar
De vanligaste orsakerna till de anmälningar som gjordes under 2013 är att barn
och elever upplever sig kränkta eller upplever att de inte får det stöd de
behöver i skolan för att nå målen. Anmälningarna rör oftast en pojke. Allra
vanligast är detta bland anmälningar om särskilt stöd samt skolplikt och rätt till
utbildning.
Andel anmälningar per kön för de vanligaste anmälningsgrunderna i
anmälningar till Skolinspektionen och BEO 2013
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Vid anmälningar om kränkande behandling så rör det sig vanligtvis om att
elever upplever att de blivit kränkta av andra elever. Upplevda kränkningar
från andra elever står för två tredjedelar av fallen. Var tredje anmälan om
kränkande behandling rör dock elever som upplever att de blivit kränkta av
personal på skolan. Det är något vanligare att anmälningar om upplevda
personalkränkningar rör pojkar än flickor.
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4 Kritik mot kränkande behandling ökar mest
Sammanlagt under 2013 fattade Skolinspektionen och BEO beslut om kritik i 1
165 ärenden. Det är 50 kritikbeslut fler än 2012. Mest ökar kritikbeslut om
kränkande behandling.
Under år 2013 har Skolinspektionen och BEO fattat beslut om cirka 3 500
anmälningar varav 1 200 lett till kritik.
Av besluten som fattades 2013 utreddes närmare hälften av anmälningarna
vidare av Skolinspektionen eller BEO. I cirka en fjärdedel av ärendena gjordes
en initial utredning. Dessa ärenden saknade grund för vidare utredning,
exempelvis på grund av att anmälan innehöll för vaga uppgifter eller att det
som anmäldes ligger utanför Skolinspektionens och BEO:s tillsynsansvar. I den
återstående fjärdedelen ärenden överlämnades anmälningarna för utredning
hos huvudmannen för skolan eller hos en annan myndighet.
I två tredjedelar av de ärenden som utreddes vidare, cirka 1200 anmälningar,
kritiserades skolan eller förskolan som anmälan rörde. Det är ungefär samma
andel som föregående år.
Kränkande behandling och särskilt stöd är de vanligaste konstaterade bristerna
bland anmälningar som lett till kritik. Dessa är även de vanligaste orsakerna till
att anmälningar inkommer till Skolinspektionen och BEO. Jämfört med 2012
har antalet kritikbeslut rörande anmälningar om kränkande behandling ökat
mer än andra kritikbeslut.
Antal kritikbeslut efter typ av brist, Skolinspektionen och BEO
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Tre förelägganden med vite under 2013
Föreläggande är den allvarligaste formen av kritik som Skolinspektionen eller
BEO kan rikta mot en skolhuvudman. Sedan 2010 års skollag började tillämpas
den 1 juli 2011 kan Skolinspektionens förelägganden mot huvudmän att
fullgöra sina skyldigheter förenas med vite. Under 2013 har Skolinspektionen
förelagt med vite i tre anmälningsärenden. Samtliga tre ärenden rör elevers rätt
till utbildning och särskilt stöd i grundskola.
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5 Krav på skadestånd i 42 fall
Barn- och Elevombudet (BEO) kan begära skadestånd för en mobbad eller
kränkt elevs räkning. Det har skett i 42 fall under 2013. BEO har begärt
skadestånd i runt 30 till 50 fall per år sedan 2010.
I drygt hälften (23 stycken) av fallen under 2013 har huvudmannen medgivit de
framställda skadeståndskraven och ersättningen har då betalats ut till eleven. I
ytterligare 13 fall har huvudmannen efter förlikning medgivit en del av kraven
och eleven har då fått en del av det begärda skadeståndsbeloppet. I de sex
övriga fallen pågick vid årsskiftet antingen förhandlingar med huvudmannen
eller har stämningsansökan ingivits till domstol.
Under 2013 har ersättningen i genomsnitt uppgått till 27 000 kronor och det
högsta utbetalade beloppet under året var 90 000 kronor.

På Skolinspektionens hemsida kan du ladda ner tabeller över inkomna och
beslutade anmälningsärenden:
http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Att-anmala-tillSkolinspektionen/Statistik/Anmalningar-och-beslut-2013/
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