
Kommunen som huvudman (enligt 2010 års skollag)

- Vid tillsynen bedöms ett antal områden, bedömningspunkter, som har sin utgångspunkt i lagar och andra bestämmelser.

- För varje bedömningspunkt redovisas antal och andel skolor där Skolinspektionen vid tillsynen påpekat brister.

Bedömningspunkt Ej bedömda 

skolor

Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal

1.1 Undervisning och lärande 3 33 6 67 0

1.1.1
Utbildningen inom huvudmannens skolväsende är likvärdig inom varje skolform och inom 

fritidshemmet
3 33 6 67 0

1.2 Grundläggande värden 4 44 5 56 0

1.2.1
Barnets (varje människa under 18 år) bästa är utgångspunkt i alla huvudmannens beslut och 

ställningstaganden som rör utbildningen. 
4 44 5 56 0

1.3 Trygghet och studiero 3 33 6 67 0

1.3.1
Huvudmannen ser till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete 

för att motverka kränkande behandling av barn och elever 
4 44 5 56 0

1.3.2

Huvudmannen utreder skyndsamt omständigheter kring uppgivna kränkningar och vidtar i 

förekommande fall de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i 

framtiden 

6 67 3 33 0

2.1 Uppföljning och utveckling av utbildningen 0 0 9 100 0

2.1.1
Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i 

skolförfattningarna 
6 67 3 33 0

2.1.2
Huvudmannen planerar, följer upp och utvecklar sina verksamheter systematiskt och kontinuerligt 

samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelse
0 0 9 100 0

2.1.3 Huvudmannen utövar tillsyn över enskilda förskolor och fritidshem i kommunen 8 89 1 11 0

2.2 Ledningsstruktur och organisering av utbildningen 3 33 6 67 0

2.2.1 Verksamheten indelas i skolenheter som överensstämmer med författningarnas krav 5 56 4 44 0

2.2.2
I kommunen eller landstinget finns en eller flera nämnder som fullgör huvudmannens uppgifter 

enligt skolförfattningarna 
7 78 2 22 0

3.1 Erbjudande av utbildning 3 33 6 67 0

3.1.1
Huvudmannen erbjuder den omsorg, den utbildning och de valmöjligheter barn, elever och 

studerande har rätt till 
4 44 5 56 0

3.1.2
Huvudmannen följer upp att skolplikten fullgörs och informerar sig om hur ungdomar som fullgjort 

sin skolplikt men inte fyllt 20 år, är sysselsatta 
9 100 0 0 0

3.2 Handläggningsrutiner 5 56 4 44 0

3.2.1
Huvudmannen har skriftliga rutiner för klagomål och tar emot och utreder klagomål mot utbildningen 

enligt dessa
7 78 2 22 0

3.2.2
Kommunen tar emot elever till grundsärskolan och gymnasiesärskolan i enlighet med skollagens 

krav 
8 89 1 11 0

3.2.3 Huvudmannen har rutiner för att ta emot och bevara slutbetyg från fristående skolor 7 78 2 22 0

Ej brist Brist

- Statistiken visar kommuners ansvarstagande som huvudman för utbildningen där Skolinspektionen fattat beslut efter regelbunden tillsyn 2011. Under året fattades

beslut för kommuners ansvarstagande som huvudman i 9 kommuner.

- Alla kommuner bedöms inte utifrån alla bedömningspunkter. Skälet till detta är att det i vissa kommuner inte är möjligt att göra en bedömning eller att

bedömningspunkten inte är relevant för just den aktuella kommunen.


