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Tillsynsärenden från Skolinspektionen, BEO och DO
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning
När Skolinspektionen (SI), Barn- och elevombudet (BEO) och
Diskrimineringsombudsmannen (DO) utreder ärenden som gäller
Lunds kommuns skolor och förskolor kan yttranden begäras in från
huvudmannen.
Barn- och skolnämnden får till varje sammanträde ta del av de
yttranden som lämnats till SI, BEO och DO sedan föregående
nämndsmöte.

Underlag för beslutet







Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-19
Tillsynsärenden från Skolinspektionen, BEO och DO
Ärende 1 BSN 2021/1683
Ärende 2 BSN 2021/6628
Ärende 3 BSN 2021/7397
Ärende 4 BSN 2021/7853
Ärende 5 BSN 2021/8275

Ärendet
Bakgrund
Skolinspektionen, SI, är en statlig myndighet som har tillsynsansvar
för skola, fritidshem och förskola. Barn- och elevombudet, BEO, är en
del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion.
BEO arbetar för att motverka kränkningar av barn och elever i skola
och förskola. Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en statlig
myndighet som arbetar mot diskriminering. Tillsynsmyndigheterna
prövar bland annat ärenden efter anmälan från enskilda som anser
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att en elev har blivit illa behandlad i skolan eller att den allmänna
situationen på skolan eller förskolan är dålig.
Uppföljningarna redovisas till barn- och skolnämnden i
huvudmannens kvalitetsrapport (1 g/läsår) eller i uppföljning av
kränkande behandling (2 ggr/läsår). Som en del i att säkerställa goda
rutiner samt att nödvändiga åtgärder vidtas, har nämnden önskat att
till varje sammanträde därutöver ta del av samtliga yttranden som
efter begäran skickats till tillsynsmyndigheterna i dessa ärenden.
Barn- och skolnämnden har delegerat till skoldirektören att lämna
yttranden till SI, BEO och DO om de inte är av större vikt.
Redovisningen till nämndens sammanträde den 31 maj 2022 avser
perioden 2022-03-20—2022-04-19. I redovisningen ingår yttranden
som förvaltningen lämnat under denna period tillsammans med
tillsynsmyndighetens begäran om detta yttrande. Dessutom har
slutliga beslut i tillsynsärende som kommit in under denna period
tagits med. En sammanställning av ärendena som redovisas följer
nedan. Sammanställningen inleds för varje ärende med information
om när ärendet startade och vad det gäller.

Sammanställning av ärenden:
Ärende 1 BSN 2021/1683
Skolinspektionen tog den 7 mars 2021 emot en anmälan gällande
rätten till stödinsatser.
Beslut i ärende inkom från Skolinspektionen den 22 mars 2022
gällande avslutande av ärende.
Ärende 2 BSN 2021/6628
Barn- och elevombudet tog den 4 juni 2021 emot en anmälan
gällande kränkande behandling.
Beslut i ärende inkom från Barn- och elevombudet den 25 mars 2022
gällande att uppföljning av ärendet kan avslutas.
Ärende 3 BSN 2021/7397
Barn- och elevombudet tog den 20 augusti 2021 emot en anmälan
gällande kränkande behandling.
Beslut i ärende inkom från Barn- och elevombudet den 23 mars 2022
gällande att uppföljning av ärendet kan avslutas.
Ärende 4 BSN 2021/7853
Barn- och elevombudet tog den 1 oktober 2021 emot en anmälan
gällande kränkande behandling.
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En begäran om kompletterande yttrande från Barn- och
elevombudet inkom den 29 mars 2022. Yttrande lämnades med stöd
av delegation den 8 april 2022.
Ärende 5 BSN 2021/8275
Skolinspektionen har den 14 oktober 2021 tagit emot anmälan
rätten till utbildning.
Beslut i ärende inkom från Skolinspektionen den 22 mars 2022
gällande avslutande av ärende.

Beredning
Ärendet har beretts på barn- och skolförvaltningen.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

Beslutet skickas till
-

Anna Palm
Enhetschef myndighetsenheten

