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Bildnings- och omsorgsnämnden

Regelbunden tillsyn av Skolinspektionen.
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
Ärendet
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den
följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla
barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i
alla ämnen.
Skolinspektionen granskar alla huvudmän, alltså alla kommuner, utbildningsföretag och
andra organisationer som driver skolverksamhet. Tillsynen görs vart tredje år. Sist det var
tillsyn i Bollebygd var 2013. All skolverksamhet som en viss huvudman ansvarar för ingår i
tillsynen. Det handlar bland annat om förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola,
grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet.
Skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade
verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens granskning utgår bland
annat från skollagen, förordningar och läroplaner. Bestämmelser som verksamheterna är
skyldiga att följa.
När Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör myndigheten en bedömning
av om verksamheten lever upp till de lagar och regler som finns för verksamheten. Alla
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huvudmän får ett tillsynsbeslut för de verksamheter som huvudmannen ansvarar för.
Dessutom får de skolor där Skolinspektionen fördjupat tillsynen och gjort tillsynsbesök ett
eget beslut, som bara handlar om den skolan.
Skolinspektionen fattar också beslut för kommunen som huvudman för de skolformer
huvudmannen ansvarar för. Det kan vara ett samlat beslut eller ett eller flera beslut per
skolform.
Skolinspektionen följer sedan upp att bristerna åtgärdas och ger även råd och vägledning.
Det är huvudmannen som har ansvar för att verksamheterna uppfyller de krav som ställs i
bestämmelserna. De har också ett ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling av
sina verksamheter. Huvudmannen är den som driver verksamheten, såsom i vårt fall
Bollebygds kommun.
Bildnings- och omsorgschef Annelie Fischer informerar om kommande tillsyn som skall
ske under hösten 2017 i Bollebygds kommun.

Beslutsunderlag


Regelbunden tillsyn av Skolinspektionen, tjänsteskrivelse 2017-09-06
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