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Hanna Kindén hanna.kinden@skolinspektionen.se
SV: Ang. familjen Sandberg i Mörbylånga kommun, Dnr 41-2017:1669
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Jonas jonas@rohus.org
Helen Ängmo helen.angmo@skolinspektionen.se

Hej Jonas,
Du har, som företrädare för ROHUS, skickat en skrivelse >ll Skolinspek>onen. Skrivelsen gäller
Skolinspek>onens beslut gällande två av familjen Sandbergs barn. ROHUS ifrågasäDer
beslutet och anser aD Skolinspek>onen an>ngen ska rekommendera regeringen aD ändra
lagen, eller rekommendera Mörbylånga kommun aD ge föräldrarna Sandberg >llstånd aD
själva hemundervisa sina barn.
Det ﬁnns enligt skollagens 24 kapitel visst utrymme för utbildning i hemmet. Då sker
undervisingen av skolpersonal.
Skolinspek>onen vill inledningsvis börja med aD förtydliga aD när vi nedan skriver om
”hemundervisning” så syKar vi på undervisning i hemmet av barnets egna föräldrar, det vill
säga samma sak som såviD vi förstår ROHUS åsyKar med hemundervisning.
Skolinspek>onen arbetar, precis som du skriver, för alla elevers räD >ll en god utbildning i
trygg miljö. Vi granskar skolors arbete och när vi ser brister kräver vi aD de räDas >ll så aD
eleverna får den skola som de har räD >ll. Granskningen utgår från skollagens krav.
Vad som är en god utbildning i en trygg miljö har alla givetvis räD aD ha sin egen uppfaDning
om. ROHUS anser aD det för familjen Sandbergs barn är genom hemundervisning och aD det
är barnens föräldrar och inte utbildade lärare som ska bedriva undervisningen.
Skollagen ger mycket begränsat utrymme för hemundervisning. En annan central del i
skollagen är aD undervisningen ska bedrivas av utbildade och legi>merade lärare som har
utbildning för de åldrar och de ämnen som lärarna möter i siD arbete.
En annan grundpelare som svensk skollags>Kning vilar på är aD alla elever i grundskolan har
skolplikt. Skollagen ger också alla barn i Sverige en räD >ll utbildning. EKersom
Skolinspek>onens arbete all>d sker u>från skollags>Kningen, är det på denna grund som
Skolinspek>onens beslut är faDat. Familjen Sandbergs barn har inte varit i skolan på två år
och så får det inte vara enligt skollagen.
Vad gäller din fråga om åtgärder är det inte Skolinspek>onens uppgiK aD föreskriva exakt hur
kommunen ska räDa >ll bristerna. Det vi däremot kan göra i eD beslut är aD peka på möjliga
åtgärder som kommunen kan vidta, exempelvis säkra samverkan med andra aktörer och/eller
säDa i stödåtgärder. Det är yDerst kommunen som har både kompetens och ansvar aD
bedöma vilka samarbeten som behövs och vilka åtgärder som krävs för eleverna ska komma
>ll skolan. Skolinspek>onen vill dock förtydliga aD polishämtning av barnen inte är något som
vi har föreslagit som åtgärd i något sammanhang.
Frågan om vad Sverige ska ha för skolformer är, avslutningsvis en poli>sk fråga. En ändring av
lags>Kningen kan endast drivas på poli>sk väg. Det ligger inte inom Skolinspek>onens
uppdrag som statlig >llsynsmyndighet aD rekommendera regeringen aD ändra lags>Kningen
och införa en ny skolform, hemundervisning. Inte heller ligger det inom Skolinspek>onens

och införa en ny skolform, hemundervisning. Inte heller ligger det inom Skolinspek>onens
uppdrag aD rekommendera Mörbylånga kommun aD medge familjen Sanbergs ansökan om
hemundervisning. Praxisen kring hemundervisning skapas av förvaltningsdomstolarna, dit
dessa beslut är överklagbara.
Du är välkommen aD höra av dig >ll mig om du har några funderingar kring miD svar.
Vänlig hälsning,
Hanna Kindén
BeslutsfaDare och enhetschef, avdelningen i Linköping
Hanna Kindén
Enhetschef, Skolinspek>onen
Enheten för anmälningsärenden
i Linköping
Postadress: Box 330, 581 03 Linköping
Besök: Storgatan 33
Telefon: 08-586 080 19
Fax: 08-586 080 06
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Till Hanna Kindén
Skolinspektionen
Region Linköping
Hej Hanna,
Enligt kontakt med Skolinspektionen är Du beslutsfattare gällande familjen Sandberg i
Mörbylånga kommun, ärende Dnr 41-2017:1669.
Vi ifrågasätter starkt Skolinspektionens agerande i detta ärende utifrån en rad aspekter. Detta
agerande kan rimligtvis inte ingå i Skolinspektionens uppdrag. I bifogat dokument ett
antal väl motiverade frågor till Skolinspektionen gällande ärendet.
Bifogat dokument är skickat cc till kommunchefen i Mörbylånga kommun, generaldirektören
för Skolinspektionen, och utbildningsministern.
Vi emotser snart svar.
Med vänlig hälsningar
Jonas Himmelstrand
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

