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Skolinspektionens beslut 
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller 
författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen 
avslutar härmed tillsynen för LOKS AB. 

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att LOKS AB uppfyller författningarnas 
krav inom förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna. 

Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att LOKSAB uppfyller författningarnas 
krav inom utveckling av utbildningen vid skolenheterna. 

På Skolinspektionens vägnar 

Sara Carlsson Carlsson 	 Anna Kjellberg 
Beslutsfattare 	 Föredragande 

Allmänt om tillsynen: 
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se  

Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om LOKS AB 
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Fakta om LOKS AB 
Skolinspektionen har under hösten 2017 genomfört tillsyn av LOKS AB med 
organisationsnummer 556583-5146. Detta beslut avser huvudmannens samlade 
ansvarstagande för utbildningen inom skolformen grundsärskola. 

LOKS AB är huvudman för fyra grundskolor varav tre av dessa har tillhörande 
fritidshemsverksamhet, en grundsärskola, en gymnasiesärskola och en gymnasieskola. 
Vid tiden för tillsynen var det totalt ca 640 elever inskrivna i huvudmannens 
grundskoleenheter, sju elever i grundsärskolan, fyra elever i gymnasiesärskolan och 94 
elever i gymnasieskolan. 

Huvudmannens ansvarstagande för grundskolan bedöms i Skolinspektionens beslut 
med dnr 44-2016:11123, fritidshemmen bedöms i Skolinspektionens beslut med dnr 44-
2016:11124, för gymnasiesärskolan bedöms i Skolinspektionen beslut med dnr 44-
2017:8938 och för gymnasieskolan bedöms i Skolinspektionens beslut med dnr 44-
2017:8937. 

Måluppfyllelse 

Kunskapsresultat 

Statistik för kunskapsresultat för grundsärskolan finns inte sammanställd på nationell 
nivå. Enligt skolans egna uppgifter för läsåret 2016/17 nådde samtliga elever alla 
kunskapskraven efter sina individuella förutsättningar. 
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