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Anmälan Skolinspektionen 

 

Vad gäller anmälan? 
Härmed anmäler jag Stockholms stad som huvudman för grundskolan för brott mot skollagens 

bestämmelser kring särskilt stöd (3 kap) samt systematiskt kvalitetsarbete (4 kap). Skollagen skriver 

att alla barn har en ”rätt till utbildning” enligt 7 kap. 3§. Enligt skollagens 1 kap. 4§ står det att: ”I 

utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” I 3 kap. 3§ sägs det att 

”Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller 

kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktions-

nedsättningens konsekvenser.” Vi anser att Stockholms kommun bryter mot ovanstående. 

I vår anmälan konstaterar vi att i en enskild årskull vid Stockholms grundskolor var det 211 elever 

som inte fick något särskilt stöd under högstadiet och gick ur grundskolan utan fullständiga betyg, 

trots att de missade de lägsta kunskapskraven redan i årskurs 6. Detta bryter mot skollagen. 

Av de som fick särskilt stöd (i samma årskull) så missade 53% fullständiga betyg i årskurs 9, vilket 

bryter mot skollagens 3 kap §10: ”För en elev […] ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den 

omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås”.  

Ovanstående siffror baseras på vår analys av Skolverkets egen statistik av årskullen som gick ur 

svenska grundskolan våren 2017, omfattande 94.000 elever. Denna statistik har sedan brutits ner på 

respektive huvudman, och denna anmälan baseras på underlaget för Stockholms stad. Ursprunget 

för dessa siffror kommer från kommunens utbildningsförvaltning själva. 

Då siffrorna rör endast en årskull, så omfattar den anmälda bristen i realiteten betydligt fler elever. 

Exempelvis torde det finnas ytterligare ca 600 högstadieelever som missat kunskapskraven i årskurs 

6, men som inte erhåller särskilt stöd trots att de borde få det. Dessutom torde det finnas ca 1000 

högstadieelever som får särskilt stöd i otillräcklig omfattning (3 kap §10). Detta pekar på omfattande 

brister inom Stockholms grundskolors samtliga årskurser, som vi efterfrågat stadens utbildnings-

förvaltning att analyser och åtgärda. 

 

Vilka åtgärder och kontakter har du haft innan anmälan? 
Stockholms resultat från Projekt Särskilt Stöds analys utgjorde grunden för ett klagomål till 

huvudmannen och skolchefen enligt skollagens klagomålsrutin. Detta klagomål har både besvarats 

och kompletterats i ett par omgångar. Dokumentationen från denna skriftväxling bifogas klagomålet 

och utgör viktigt underlag för ärendet. Vi har bedömt att förutsättningarna för vidare resultat via 

klagomålsrutinen är uttömda, något som huvudmannen inte invänt emot. 



Övriga upplysningar 
Denna anmälan har principiell betydelse, då denna typ av otillgängliga lärmiljöer och bristande 

särskilt stöd är mycket utbredda hos åtskilliga huvudmän. Denna anmälan görs av Projektet Särskilt 

Stöd, ett projekt som kartlagt vilka huvudmän som bryter mot skollagens krav på särskilt stöd 

(baserat på Skolverkets statistik) och brister i aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Totalt är 

det ca 12000 elever/årskull som inte får särskilt stöd trots att de missat de lägsta kunskapskraven i 

svenska skolan, och ca 5000 elever av dessa missade kunskapskraven redan i årskurs 6. (Se bifogad 

rapport.) 

Vi har skickat in en parallell anmälan till DO rörande brott mot diskrimineringslagen, mer specifikt 

relaterat både till bristande tillgänglighet i lärmiljöer för npf-funktionshindrade samt för bristande 

aktiva åtgärder som utbildningssamordnare. 

Vi besvarar givetvis gärna frågor, gör förtydliganden och ge närmare underlag, beroende på vad ni 

behöver. 😊 

 

Med vänliga hälsningar, 

Christian Wettergren 
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