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1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun granskat barn-
och ungdomsnämndens och Södermöre stadsdelsnämnds arbete med att motverka
kränkande behandling.

Vår sammanfattande bedömning är att båda nämnderna i vissa delar bedriver ett
ändamålsenligt arbete avseende likabehandling samt diskriminering och trakasserier. Vi
bedömer dock att nämnderna har brister i rutinerna för att löpande hålla sig informerade
om enskilda ärenden.

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:

Ñ Nämnderna har genomgående likartade rutiner i arbetet, där Södermöre
kommundelsnämnd använder sig av barn- och ungdomsnämndens framtagna
blanketter och stödmaterial.

Ñ Skolornas likabehandlingsplaner ligger i många fall inte på deras hemsidor, då
länken är bruten. En del planer redogör därtill endast för de aktiviteter som
genomförts och ska genomföras. Planerna anknyter inte till vilka resultat dessa
insatser förväntas leda till eller varför aktiviteterna genomförs.

Ñ På skolorna finns i många fall tydliga rutiner och en tydlig ansvarsfördelning, där
kurator har en framträdande roll.

Ñ Skolorna gör anmälningar av kränkningsärenden, som redovisas för respektive
nämnd månadsvis.

Ñ Nämnden tar inte del av utredningar i kränkningsärenden.
Ñ Avsändandet av yttranden till bland annat Skolinspektionen och

Diskrimineringsombudsmannen är delegerat till förvaltningschef. Nämnden tar
först del av yttrandena efter att de avsänts, och då endast i en lista på
delegationsbeslut.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi båda nämnderna att:

Ñ Säkerställa att nämnderna har en tydlig rutin kring hur de tar del av de utredningar
kring diskriminering och kränkande behandling som skolor och förskolor
genomför.

Ñ Säkerställa ett ändamålsenligt arbete gällande att samtliga förskolors och skolors
likabehandlingsplaner (eller motsvarande) innehåller kartläggningar av
verksamheten, en analys utifrån dessa kartläggningar samt tydliga och
uppföljningsbara mål med koppling till verksamhetens konstaterade behov inom
området.

Ñ Genom rutin säkerställa att samtliga skolors likabehandlingsplaner (eller
motsvarande) är uppdaterade och finns tillgängliga för elever och
vårdnadshavare.

Ñ Utveckla nämndernas övergripande systematiska kvalitetsarbete inom området
likabehandling samt diskriminering och kränkande behandling. Som en del av
detta kritiskt analysera insamlat underlag (till exempel utifrån sammanställning
av elevenkäter eller enheternas likabehandlingsplaner) med fokus på att
identifiera eventuella nämndsövergripande utvecklingsområden.



3

2. Inledning

2.1. Bakgrund
Huvudmannen har enligt skollagen och diskrimineringslagen ett långtgående ansvar i
alla led när det gäller att motverka kränkande behandling. Rutiner och aktiva insatser
förväntas finnas på plats för att förebygga, upptäcka, utreda och åtgärda kränkande
behandling, vilket framgår bland annat av Skolverkets allmänna råd på området. Vidare
ska det förebyggande arbetet i stor utsträckning ske under medverkan av eleverna, vilket
framgår av särskild förordning. Sammantaget krävs att huvudmannen kontinuerligt
uppdaterar och följer upp rutiner och riktlinjer, samt ger förutsättningar för att styrande
och stödjande dokument blir levandegjorda inom ansvarsområdet.

De förtroendevalda revisorerna har med utgångspunkt i detta beslutat genomföra en
granskning av barn- och ungdomsnämndens samt Södermöre stadsdelsnämnds arbete
för att motverka kränkande behandling.

2.2. Syfte och revisionsfrågor
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om barn- och
ungdomsnämnden samt Södermöre stadsdelsnämnd har tillräckliga rutiner för att
motverka kränkande behandling och främja likabehandling inom grundskolan.
I granskningen besvaras följande revisionsfråga:

Ñ Har nämnderna säkerställt att det finns en god kvalitet vad gäller att
o förebygga,
o upptäcka,
o utreda,
o åtgärda, samt
o följa upp

arbetet med att motverka kränkande behandling och främja likabehandling inom
grundskolan?

2.3. Tillvägagångssätt och avgränsning
Granskningen har genomförts under perioden april till augusti 2017. Granskningen
grundas på dokumentstudier och intervjuer med verksamhetsledning inom barn och
ungdomsförvaltningen, Södermöre kommundelsförvaltning samt enhetsansvariga
rektorer (se källförteckning).

Granskningen omfattar kommunal förskoleklass, grundskola samt fritidshem.

Rapporten omfattar utöver det som ingår i begreppet kränkande behandling företeelser
avseende diskriminering och trakasserier.

I den del uppdraget som gäller granskning av enskilda Skolinspektionsärenden har
granskningen genomförts utifrån allmänna synpunkter i enlighet med kommunallagens
9 kap. 10 § punkt 4.
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2.4. Begreppsdefinitioner
Genomgående i rapporten använder vi oss av begreppet ”likabehandlingsplan”, trots att
en sådan, enligt ändrade regler i diskrimineringslagen, inte längre är nödvändig. Detta
beror på att skolorna använder sig av begreppet likabehandlingsplan, och i de allra flesta
fall också benämner sina dokument så. Planen ska enligt aktuell lagstiftning innehålla
två delar (eller bestå av två separata planer):

Ñ Riktlinjer och åtgärder för diskriminering och trakasserier (diskrimineringslagen)
Ñ Plan för arbete mot kränkande behandling (skollagen)

Se vidare i kommande avsnitt om revisionskriterier.

Nedanstående begreppsdefinitioner är hämtade ur Skolverkets allmänna råd kring
arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2014). Även om dessa råd har
utgått (se avsnitt om revisionskriterier) är definitionerna fortfarande tillämpliga.

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl
som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande
förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheterna
är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn
och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.
Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband
med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning
eller ålder. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier
benämns det diskriminering.

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet. Trakasserier och kränkande
behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan
vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt
i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet.

Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal,
ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att
frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller
vara systematiska och återkommande.
Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en
upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller
försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Begreppet mobbning förekommer inte
längre i författningarna.
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3. Revisionskriterier
Nedan anger vi kortfattat vilka revisionskriterier som är tillämpliga i denna granskning.

3.1. Skollagen
Skollagen (2010:800) stadgar att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla
elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Huvudmannen ska
se till att:

Ñ Det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att
motverka kränkande behandling av barn och elever.

Ñ Det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts
för kränkande behandling.

Ñ Det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för
att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn. Planen ska innehålla
en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller
genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn för kränkande behandling. Den
personal som får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. Denne
är i sin tur skyldig att anmäla det till huvudmannen, som är skyldig att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de
åtgärder som kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Tillsynsansvaret för fristående huvudmän, däri deras rutiner kring kränkande behandling,
ligger på Skolinspektionen (skollagen, 2 kap. 5-7 §§).

3.2. Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.

Enligt diskrimineringslagen får den som bedriver verksamhet enligt skollagen inte
diskriminera något barn eller någon elev. Utbildningsanordnaren ska vidta åtgärder för
att förebygga och förhindra att något barn som deltar i eller söker till verksamheten
utsätts för trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna.

Utbildningsanordnaren ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder
som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn som deltar i
eller söker till verksamheten, dels förebygga och förhindra trakasserier. Planen ska
innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser
att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur de
planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Från och med den 1 januari 2017 har det införts nya regler i diskrimineringslagen, som
bland annat omfattar följande:

Ñ Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt
verka för lika rättigheter och möjligheter ska omfatta samtliga
diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
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tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.

Ñ Det har införts en skyldighet att ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte
att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Kravet på en
likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på att hela arbetet ska
dokumenteras.

3.3. Förordning om barns och elevers deltagande
I januari 2017 ändrades förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med
planer mot diskriminering och kränkande behandling. Förordningen reglerar från och
med den 1 januari 2017 endast barns och elevers deltagande i arbetet med planen mot
kränkande behandling. Enligt förordningen ska den plan mot kränkande behandling som
ska upprättas enligt skollagen följas upp och ses över under medverkan av barnen vid
den verksamhet för vilken planen gäller. Utformningen och omfattningen av barnens
deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad.

3.4. Läroplan för grundskolan, reviderad 2015
Läroplanen anger utbildningens värdegrund. Utbildningen ska förmedla och förankra
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar
som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja
aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden
som skolan ska gestalta och förmedla.

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Alla som arbetar i skolan
ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling.

3.5. Skolverkets vägledning kring arbetet mot kränkande behandling
Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
(2014) har utgått på grund av ett antal regeländringar som påverkar innehållet. Nya råd
kommer att publiceras men har inte kommit vid tidpunkten för denna granskning. Stora
delar av innehållet i de allmänna råden är dock fortfarande giltigt, då skollagens
bestämmelser inte har ändrats. Däremot har det tillkommit bestämmelser i
diskrimineringslagen och förordningen om barns och elevers deltagande (se ovan).
Skolverket beskriver på sin hemsida arbetet med kränkande behandling och hur detta
bör ske.1

1 Se https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/krankning-av-elev
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4. Granskningsresultat

4.1. Nämndernas övergripande processer kring likabehandlingsarbetet
I barn- och ungdomsnämndens reglemente anges att nämnden ansvarar för kommunens
skolverksamhet, häribland annat grundskolan i kommunen, förutom i de fall
kommunfullmäktige uppdragit åt annan att ansvara för dessa uppgifter. I Södermöre
kommundelsnämnds reglemente anges att nämnden ansvarar för skolverksamheten
inom sitt geografiska område.

Kalmar kommun är certifierad enligt ISO 9001 och 14001, en ledningssystemstandard
för kvalitetsprocesserna. Inom ramen för kvalitetsarbetet finns en verksamhetshandbok
framtagen, där samtliga processer och rutiner ska ingå. Förvaltningarna har även egna
verksamhetshandböcker. I barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetshandbok finns
ett dokument vid namn ”Vägledning i arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling”. Dokumentet är kortfattat och beskriver till stor del ansvarsfördelningen och
kravet på åtgärder utifrån skollagen och diskrimineringslagen. Därefter ligger
hänvisningar till relevanta lagar och stöddokument. Även Södermöre
kommundelsförvaltning använder sig av detta dokument.

Stöddokumentet hänvisar till att nya regler gäller kring arbetet med åtgärder mot
diskriminering (se avsnitt 3.2), men det anges inte om en eller två planer ska upprättas.
Däremot anges längst ner på s.2 följande: ”Hur effektiva åtgärderna mot kränkningarna
är beror alltid på hur planen används, i vilket sammanhang den används och hur väl den
svarar mot behoven i den verksamheten där den används.” Detta är taget från
Skolverkets allmänna råd mot kränkande behandling (s.38), men med ett litet tillägg. I
de allmänna råden (som vid tidpunkten för framtagandet av denna rapport utgått, utan
att nya utgetts) nämns nämligen i motsvarande stycke inte någon plan, utan det handlar
där om hur åtgärderna används och hur väl de svarar mot behoven. Skolverkets
formulering syftar alltså snarare till att uppmärksamma att det är viktigt att åtgärderna är
lämpliga och svarar mot behoven.

4.2. Nämndernas förebyggande och främjande insatser

4.2.1. Iakttagelser

Likabehandlingsplaner
Barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning har
gemensamt tagit fram en uppdaterad mall som ska uppfylla diskrimineringslagens nya
regler kring bland annat aktiva åtgärder. Blanketten (mallen) heter ”Skriftlig
dokumentation av förskolans/skolans arbete för att motverka diskriminering och främja
lika rättigheter”. Mallen är indelad i fyra steg:

1) Undersöka risker för diskriminering
2) Analys av upptäckta risker och hinder
3) Åtgärder för att förebygga diskriminering och främja rättigheter och möjligheter

för barn och elever
4) Uppföljning och utvärdering

I blanketten finns dock ej utrymme för dokumentation enligt skollagens skrivning (6 kap.
8 §) om att huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt
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över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av
barn och elever.

Blanketten ska enligt uppgift ersätta skolornas likabehandlingsplaner, men arbetet är
pågående och rutin för detta har ej tagits fram. Det innebär att skolorna tillsvidare
använder sig av befintliga likabehandlingsplaner.

I vår stickprovskontroll avseende skolornas likabehandlingsplaner ser vi att flera av
planerna endast redogör för de aktiviteter som genomförts och ska genomföras.
Planerna anknyter inte till vilka resultat dessa insatser förväntas leda till eller varför
aktiviteterna genomförs.

Vid en granskning av skolornas och förskolornas hemsidor ser vi att endast 7 av 18
kommunala grundskolor har fungerande länkar till sina likabehandlingsplaner.2 Vi  ser
även att några planer är inaktuella och att någon plan saknar tidsangivelse för när den
gäller. Vidare ser vi att en del planer gäller för kalenderåret medan andra gäller för
läsåret.

Plan mot kränkande behandling enligt skollagen 6 kap. återfinns inte i någon av
nämndernas delegationsordningar. Vid samtal med rektorer framgår det att det är
respektive rektor som tar beslut om skolans likabehandlingsplan. Det finns dock ingen
rutin kring hur nämnden förvissar sig om att de likabehandlingsplaner (eller
motsvarande) som finns är tillgängliga för elever/vårdnadshavare samt uppdaterade.

Kuratornätverk
Samtliga kuratorer tillhör sin respektive skolenhet och har rektor som chef. De samlas
dock i ett nätverk ca en gång per månad. Kuratorerna har enligt uppgift av tradition en
stor roll i arbetet med att förebygga kränkande behandling och främja likabehandling. I
den förvaltningsgemensamma funktionsbeskrivning som finns avseende kurators roll
framgår att kurator ska arbeta med skolans struktur och organisation för utveckling av
värdegrund och likabehandling.

Skolornas insatser
Skolorna dokumenterar sina insatser i respektive likabehandlingsplan. Det framgår av
intervjuer att många skolor under det senaste året använt sig av en polis som föreläst
om nätkränkningar för eleverna, och som även fört diskussioner med personal och
föräldrar. Det har dock legat på varje enskild skola att ta initiativ till denna insats. I flera
intervjuer hänvisas också till det förebyggande team som finns inom socialtjänsten, som
har en nära koppling till skolverksamheten. Detta team uppges ha särskild kunskap om
nätkränkningar och därmed vara en användbar resurs för skolorna i det förebyggande
arbetet.

4.2.2. Bedömning
Vår bedömning är att likabehandlingsplanerna i vissa fall brister när det gäller att ställa
upp konkreta mål som utgår från kartläggningar av verksamheten. Med andra ord saknas
det på vissa skolor en systematik när det gäller att analysera verksamhetens behov inom
området och utifrån behoven formulera tydliga uppföljningsbara mål. Vi ser dock också
exempel på ändamålsenliga planer, där det finns en tydlig koppling mellan den

2 Vid kontroll genomförd 2017-07-31
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kartläggning som genomförts och de mål som sätts upp samt en plan för hur målen ska
följas upp.

Vi bedömer vidare att det finns brister avseende tillgängligheten av
likabehandlingsplanerna, då endast ett fåtal skolor har fungerade länkar till aktuella
likabehandlingsplaner på sina hemsidor. Detta är inte förenligt med de nationella
styrdokumentens formuleringar kring att planerna ska vara tillgängliga och välkända för
alla barn, elever och vårdnadshavare. Vi menar att då skolorna har varierande rutiner
kring huruvida planen följer läsåret eller kalenderåret kan detta försvåra en uppföljning
från nämndens sida kring att likabehandlingsplanerna är aktuella. Det kan också
innebära att kartläggningsunderlag i form av elevenkät för en del skolor inte är lika
uppdaterat och aktuellt.

Slutligen vill vi uppmärksamma att den nya mall som implementeras för att motverka
diskriminering och främja lika rättigheter inte fullt ut kan ersätta den tidigare
likabehandlingsplanen, utan i så fall bör kompletteras med ytterligare ett dokument kring
att förebygga och förhindra kränkande behandling. Ett alternativ är att fortsätta använda
sig av likabehandlingsplaner och istället säkerställa att båda dessa delar ryms där. Det
finns i lagens mening inget hinder av att använda sig av begreppet likabehandlingsplan,
även om kravet på en sådan har slopats.

4.3. Nämndernas arbete avseende att upptäcka kränkande behandling

4.3.1. Iakttagelser
I barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetshandbok finns ett dokument som heter
”Stödprocess vid diskriminering och kränkande behandling”. I syftet anges att denna
process beskriver arbetsgången då diskriminering eller kränkande behandling har
uppmärksammats på en förskola/skola. Stödprocessen är kortfattad och består främst
av en beskrivning av ansvaret på olika nivåer, samt en processkarta med två blanketter
kopplade till sig.
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Blankett 1A avser anmälan om diskriminering/trakasserier/kränkande behandling och
blankett 1B avser utredningen. Enligt uppgift har anmälningsblanketten under våren
2017 utvecklats. Den uppdaterade blanketten har bland annat utrymme för att ange
vilken typ av kränkning som förekommit (verbal, fysisk, psykisk, via sociala medier) samt
utrymme för en kortfattad redogörelse av händelsen. Blanketten har också rutor där det
går att ange om utredning har påbörjats och om ärendet är avslutat. Blanketten ska
skickas till barn- och ungdomsnämnden.

Blankett 1B avser utredning av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande
behandling. Blanketten innehåller bland annat utrymme för att ange beskrivning och
analys av orsaker till händelsen, dokumentation av samtal samt vilka åtgärder som
kommer vidtas. Blanketten skickas inte till barn- och ungdomsnämnden, utan förvaras
på skolan. Ovanstående process och rutiner gäller även inom Södermöre
kommundelsnämnd, som använder sig av samma blanketter och dokument.

Anmälningar kring kränkande behandling redovisas till nämnderna varje månad i form
av en sammanställning. I sammanställningen anges följande:

Ñ Datum för när anmälan är inkommen till huvudmannen
Ñ Vilken förskola/skola anmälan gäller
Ñ Typ av kränkning (kränkande behandling, trakasserier och/eller diskriminering)
Ñ Händelse (verbal, fysisk, psykisk, via sociala medier) – anges ej på samtliga

ärenden
Ñ Diarienummer
Ñ När utredning påbörjats
Ñ Om ärendet är avslutat och i så fall när
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Anmälningslistan ger därmed en överblick över om särskilda skolor är
överrepresenterade i anmälningsstatistiken. Enligt nämndens ordförande kan en sådan
överrepresentation leda till att skolans rektor blir inbjuden till presidiet för muntlig
föredragning. Enligt uppgift kan dock en överrepresentation av anmälningsärenden på
en specifik skola snarare bero på förbättrade rutiner gällande anmälan av ärenden än en
ackumulation av kränkningsärendena som sådana. En intervjuad rektor uppger att hen
enligt sin egen uppfattning är en av dem som gör flest kränkningsanmälningar och även
polisanmälningar när något sker.

I den sammanställning vi fått ta del av framgår att antalet anmälda kränkningsärenden
mellan 1 januari – 31 maj 2017 uppgår till 87 stycken. Det går dock inte att utläsa för
samtliga ärenden vad de handlar om. För ett fåtal ärenden redovisas om det rör sig om
exempelvis verbal eller fysisk kränkande behandling. Vidare finns en tabell över
tidsåtgång från händelse till avslutat ärende.

Tidsåtgång från händelse till avslutat ärende Antal
<1 månad  48
1-2 månader  10
>2 månader  5

Pågående ärenden  24

Tabell: tidsåtgång, hämtad från barn- och ungdomsförvaltningens sammanställning, daterad
2017-06-01.

Ur tabellen kan vi bland annat utläsa att det finns fem ärenden som pågått i över två
månader samt att det finns 24 pågående ärenden. Enligt uppgift är denna typ av
sammanställning till nämnden införd under våren 2017, varför det inte finns tidigare
sammanställningar att ta del av.

Presidiet träffas regelbundet tillsammans med förvaltningschef och nämndssekreterare
vid så kallade ”presidiemöten”. Enligt uppgift får nämndpresidiet vid dessa möten
information om enskilda kränkningsärenden eller allvarligare incidenter. Mötena
dokumenteras dock inte, och vi kan inte heller i framtagna rutiner se att det finns
beskrivet hur nämnden involveras i enskilda ärenden.

Skolornas rutiner
Mycket av ansvaret kring arbetet med att upptäcka kränkande behandling ligger på
skolledare och personal, då det är dessa som arbetar i verksamheten. Till exempel
handlar det om att ha uppsikt över de utrymmen där barn och elever befinner sig. I de
likabehandlingsplaner vi tagit del av finns olika tillvägagångssätt för att förebygga och
upptäcka kränkande behandling dokumenterade. Till exempel anges i en plan att det ska
finnas hög vuxennärvaro på rasterna och därför upprättas rastvaktscheman.

Skolorna har dock, som tidigare nämnt, enligt uppgift olika rutiner när det gäller vad som
bedöms utgöra kränkande behandling och därmed anmäls. Därför kan det också skilja
sig åt i statistiken mellan hur ofta olika skolor förekommer – inte nödvändigtvis för att en
skola är överrepresenterad när det gäller kränkningar utan för att skolan är noggrann
med att anmäla. Detta är en aktuell fråga i kuratorsnätverket, som arbetar med att ta
fram exempel på vad som bör anmälas.

De aktuella Skolinspektionsärenden som vi tagit del av visar också att det finns flera fall
där kränkningar ej anmälts till huvudmannen.
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4.3.2. Bedömning
Vår bedömning är att nämnden i delar har en ändamålsenlig rutin kring anmälan av
kränkande behandling. Den del vi menar kan utvecklas handlar om att kunna urskilja
digniteten i enskilda ärenden. I anmälningslistan som redovisas för nämnd framgår inte
om eleven blivit kränkt upprepade gånger, hur allvarlig kränkningen bedöms vara eller
om kränkningen är utförd av en vuxen.

Vi bedömer också att det är viktigt att nämnden arbetar för att säkerställa att samtliga
skolor har ändamålsenliga rutiner när det gäller att anmäla kränkande behandling.

4.4. Nämndens arbete avseende att utreda och åtgärda kränkande behandling

4.4.1. Iakttagelser
Beslut om att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling är enligt barn- och
ungdomsnämndens och Södermöre kommundelsnämnds delegationsordningar
delegerat till respektive rektor.

Barn- och ungdomsförvaltningen har en gemensam blankett för utredning (se avsnitt
4.2). Där finns även utrymme att ange när uppföljningssamtal ska ske, samt vad som
framkommit vid detta samtal. Rektorerna skickar in en anmälan till förvaltningen när det
sker diskriminering eller kränkande behandling. Anmälningarna redovisas i nämnd
månadsvis, men utredning och uppföljning av ärendena redovisas inte. Det innebär att
förvaltning och nämnd inte kan följa och bedöma utvecklingen i varje enskilt fall av
uppgivna trakasserier eller kränkande behandling.

Det finns en rutin i verksamhetshandboken vid namn ”När brott har begåtts på skolan”.
Denna är gemensamt utarbetad tillsammans med polisen och socialförvaltningen. I
rutinen anges att huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring
en upplevd kränkning oberoende av pågående polisutredning. Denna rutin har enligt
uppgift förtydligats på förekommen anledning, då en skola i ett av Skolinspektionen utrett
ärende inte gick vidare med utredning i avvaktan på hantering av polisanmälan.

Enligt uppgift har många av kuratorerna ett särskilt ansvar för att utreda kränkande
behandling på skolan. En av de största skolorna, med över 600 elever i årskurs F-9, har
tre kuratorer och anger i sina styrdokument att kuratorerna tillsammans de biträdande
rektorerna är ansvariga för att driva trygghetsarbetet. De är också delaktiga i processen
kring anmälan och utredning av kränkande behandling, framtagande av åtgärder och
dokumentation i ärendet. Enligt uppgift arbetar flera andra skolor på liknande vis, där
kuratorer har en viktig roll både i det förebyggande arbetet och när kränkningar väl
uppstår. Vi noterar dock även en skola som enbart har kurator på 20 procents arbetstid
och som istället lagt ansvarsfördelningen på lärare, bland annat i form av en
”trygghetsgrupp”.

Ärenden hos Skolinspektionen och diskrimineringsombudsmannen
Ärenden som rör kränkningar, diskriminering eller trakasserier som initieras av
Skolinspektionen, barn- och elevombudet (BEO) eller diskrimineringsombudsmannen
(DO) är delegerade av respektive nämnd till respektive förvaltningschef.
Delegationsordningen är dock vag på denna punkt, då det endast finns en allmän
beskrivning under avsnitt D som heter ”Yttrande i anledning av remisser, överklagande
m m (dock inte till kommunfullmäktige)”.
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Vid tidpunkten för denna granskning finns det några aktuella ärenden hos dels
Skolinspektionen, dels BEO avseende kränkande behandling. Ärendena har genomgåtts
som en del av granskningen kring hur nämnden hanterar Skolinspektionsärenden.

I ett av ärendena lämnas dels yttrande av rektor, dels av förvaltningschef. Yttrandet
redovisas som delegationsbeslut för nämnden, men först efter att det avsänts. I yttrandet
beskrivs det bland annat att eleven i fråga (som utsatts för kränkningar) ”… upplever
[inte] att han blir behandlad som den efterlängtade elev han ser sig vara. Han bemöts
med respekt och tolerans men hyllas inte såsom han önskar när han själv beskriver sin
syn på mottagandet i skolan”.

Nämnden är oavsett delegation eller ej ansvarig för avsända yttranden, bland annat till
Skolinspektionen. Eftersom nämnden först tar del av yttrandena efter att de avsänts har
nämnden dock ingen möjlighet att godkänna innehållet. Yttrandena finns enligt uppgift
endast utskrivna i en pärm, som cirkulerar under nämndssammanträdena. Dokumenten
finns därmed inte tillgängliga digitalt.

4.4.2. Bedömning
Vi bedömer att nämnden inte fullt ut har säkerställt en god kvalitet avseende att utreda
kränkande behandling. Även om nämnden delegerat genomförandet av utredningar till
rektorer och förskolechefer måste de hålla sig informerade om ärendena. Nämnden har
ingen rutin för hur de tar del av de utredningar som genomförs, och den blankett som
tagits fram för utredningar behåller respektive skola.

Vidare ser vi en brist i att yttranden till Skolinspektionen först redovisas efter att de
avsänts. I vissa fall kan det därmed ta flera månader innan nämnden får reda på hur ett
ärende hanterats. Vi vill också poängtera att nämnden har det yttersta ansvaret för
innehållet i de avsända yttrandena, och att det i de ärenden vi granskat finns
förhållningssätt och formuleringar som vi anser är anmärkningsvärda (se föregående
avsnitt).  Tonen i det tidigare beskrivna yttrandet är hård och riktar snarare kritik mot
eleven i fråga än att hantera vilka åtgärder nämnd/förvaltning/rektor anser nödvändiga.

Vi vill dock påpeka att vi utifrån flera av de skolor vi studerat ser att det sker ett
ändamålsenligt arbete på dessa skolor, där det finns såväl tydliga rutiner och strukturer
för hur utredning och åtgärder ska ske som en specifik ansvarsfördelning, där kuratorer
är särskilda nyckelresurser.

4.5. Nämndens uppföljning av arbetet kring kränkande behandling och
likabehandling

4.5.1. Iakttagelser

Enkät till elever och vårdnadshavare
Barn- och ungdomsförvaltningen genomför årligen en enkätundersökning bland elever
och vårdnadshavare på samtliga kommunala grundskolor. Undersökningen sammanställs
i ett häfte vid namn ”Elevernas och vårdnadshavarnas syn på verksamheten”. Resultaten
redovisas också muntligt för båda nämnderna. I sammanställningen finns totalvärde samt
statistik för de enskilda skolenheterna samt fritidshemmen. Resultatet visas i stor del i
form av spindeldiagram (se bild nedan), där det inte finns angivet numerärt hur stor andel
som använt sig av olika svarsalternativ. Det försvårar en utläsning av siffrorna.
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Bild hämtad från barn- och ungdomsförvaltningens sammanställning ”Elevernas och
vårdnadshavarnas syn på verksamheten 2017”, s. 6.

Totalsiffrorna för årskurs 6-9 visar likväl dock att cirka en fjärdedel till tredjedel av eleverna
”vet någon/några på skolan som har kränkt annan elev”. Ca 10 procent ter sig ha själva
upplevt kränkningar de senaste två månaderna före enkätens genomförande. Vi har inte
tagit del av en vidare analys kring denna statistik. Enligt uppgift handlar dock en av
verksamhetsdialogerna inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet om ”elevers och
vårdnadshavares syn på grundskolan”. Skolenheter vars värden är lägre får specifika mål
riktade mot sig i samband med dessa dialoger. I rutindokumentet ”Verksamhetsdialoger”
finns dock vare sig innehåll för dialogerna eller frekvens för dessa angiven.

Systematiskt kvalitetsarbete avseende likabehandling och kränkande behandling
De två granskade nämndernas systematiska kvalitetsarbete dokumenteras i nämndernas
årsrapporter. I barn- och ungdomsnämndens årsrapport för 2016 nämns på s.18 under
avsnittet Enkäter att ”… det man, som tidigare, måste fortsätta arbeta med gällande
årskurs 6-9-skolorna är att skapa lust att lära hos eleverna och att eleverna upplever att
kränkningar förekommer på skolorna”. Det anges även längre ner på samma sida att i
grundskolan upplever vårdnadshavarna fortfarande att vuxennärvaron på raster behöver
förbättras. Det anges dock ej, inte heller i verksamhetsplanen för 2017, hur nämnden
avser att arbeta med dessa utvecklingsområden. I Södermöre kommundelsnämnds
årsrapport finns inget angivet kring området kränkande behandling, ej heller i
verksamhetsplan för 2017.

Vi kan inte se att det i riskanalyser eller intern kontrollplan finns angivet
riskområde/kontrollmål som relaterar sig till området kränkande behandling.

4.5.2. Bedömning
Vi bedömer att det är positivt att enkätresultaten lyfts i enskilda dialoger med respektive
skolledare, men vi ser inte att det finns dokumenterat att nämnden på en övergripande
nivå systematiskt och kritiskt analyserar de utvecklingsområden samt tillhörande
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åtgärder som eventuellt bör bedrivas inom detta område. Vi bedömer därför detta som
en brist.
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5. Sammanfattande bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att båda nämnderna i vissa delar bedriver ett
ändamålsenligt arbete avseende likabehandling samt diskriminering och trakasserier.
Nämnderna har genomgående likartade rutiner i arbetet, där Södermöre
kommundelsnämnd använder sig av barn- och ungdomsnämndens framtagna blanketter
och stödmaterial. På skolorna finns i många fall tydliga rutiner och en tydlig
ansvarsfördelning, där kurator har en framträdande roll.

Vi bedömer dock att nämnderna har brister i rutinerna för att löpande hålla sig
informerade om enskilda ärenden. Detta då anmälda ärenden endast redovisas
kvantitativt utan reell möjlighet för nämnden att avgöra enskilda ärendens dignitet. Därtill
har nämnden inte möjlighet att ta del av utredningar i kränkningsärenden, då dessa
sparas på respektive skola med avsaknad av rutin om diarieföring och digital hantering.
Vi vill också understryka vikten av att nämnden har det fulla ansvaret för de yttranden
som avsänts, bland annat till Skolinspektionen, även om det är delegerat till tjänsteman.

Gemensamt för båda nämnderna är att det finns brister både gällande innehåll och
tillgänglighet för en del av förskolornas och skolornas likabehandlingsplaner. Vi ser därtill
brister när det gäller nämndernas övergripande systematiska kvalitetsarbete avseende
uppföljning av arbetet med att motverka kränkande behandling och främja
likabehandling.

Revisionsfråga Svar

Har nämnderna säkerställt att det
finns en god kvalitet vad gäller att
förebygga kränkande behandling
och främja likabehandling?

Nej, vi bedömer att det finns brister avseende
tillgänglighet och innehåll i
likabehandlingsplanerna.

Har nämnderna säkerställt att det
finns en god kvalitet vad gäller att
upptäcka kränkande behandling?

Delvis. Vår bedömning är att nämnden i delar
har en ändamålsenlig rutin kring anmälan av
kränkande behandling. Den del vi menar kan
utvecklas handlar om att kunna urskilja
digniteten i enskilda ärenden. I
anmälningslistan som redovisas för nämnd
framgår inte om eleven blivit kränkt upprepade
gånger, hur allvarlig kränkningen bedöms vara
eller om kränkningen är utförd av en vuxen.

Vi bedömer också att det är viktigt att
nämnden arbetar för att säkerställa att
samtliga skolor har ändamålsenliga rutiner när
det gäller att anmäla kränkande behandling.

Har nämnderna säkerställt att det
finns en god kvalitet vad gäller att
utreda och åtgärda kränkande
behandling?

Delvis. Vi bedömer att arbetet på skolorna i
många fall är ändamålsenligt. Däremot tar inte
nämnden del av utredningarna. Yttranden till
bland annat Skolinspektionen redovisas också
först efter att de avsänts.

Har nämnderna säkerställt att det
finns en god kvalitet vad gäller att

Nej, vi bedömer inte att nämndens
dokumenterade systematiska kvalitetsarbete
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följa upp arbetet med att motverka
kränkande behandling och främja
likabehandling?

avseende kränkande behandling och
likabehandling är tillräckligt.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi båda nämnderna att:

Ñ Säkerställa att nämnderna har en tydlig rutin kring hur de tar del av de utredningar
kring diskriminering och kränkande behandling som skolor och förskolor
genomför.

Ñ Säkerställa ett ändamålsenligt arbete gällande att samtliga förskolors och skolors
likabehandlingsplaner (eller motsvarande) innehåller kartläggningar av
verksamheten, en analys utifrån dessa kartläggningar samt tydliga och
uppföljningsbara mål med koppling till verksamhetens konstaterade behov inom
området.

Ñ Genom rutin säkerställa att samtliga skolors likabehandlingsplaner (eller
motsvarande) är uppdaterade och finns tillgängliga för elever och
vårdnadshavare.

Ñ Utveckla nämndernas övergripande systematiska kvalitetsarbete inom området
likabehandling samt diskriminering och kränkande behandling. Som en del av
detta kritiskt analysera insamlat underlag (till exempel utifrån sammanställning
av elevenkäter eller enheternas likabehandlingsplaner) med fokus på att
identifiera eventuella nämndsövergripande utvecklingsområden.

Kalmar den 17 augusti 2017

Sara Shamekhi
EY
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Källförteckning

Intervjuade funktioner:
Ñ Ordförande barn- och ungdomsnämnden

Ñ Ordförande Södermöre kommundelsnämnd

Ñ Förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen

Ñ Administrativ chef barn- och ungdomsförvaltningen

Ñ Planeringssekreterare med fokus på arbetet med kränkande behandling, barn- och
ungdomsförvaltningen

Ñ Tillförordnad förvaltningschef Södermöre kommundelsförvaltning

Ñ Ett urval av rektorer på skolor inom barn- och ungdomsnämnden samt Södermöre
kommundelsnämnd

Dokument:
Ñ Barn- och ungdomsnämndens reglemente, beslutat 2016-09-26

Ñ Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning, beslutad 2011-06-15

Ñ Barn- och ungdomsnämndens årsrapport 2016.

Ñ Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan med internbudget 2017.

Ñ Barn- och ungdomsnämnden. Riskanalys och intern kontrollplan 2017.

Ñ Barn- och ungdomsförvaltningen. Anmälningar om
diskriminering/trakasserier/kränkande behandling. Avser anmälningar mellan
januari – maj 2017. Daterat 2017-06-01.

Ñ Ur barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsbok: Stödprocess vid
diskriminering och kränkande behandling. Uppdaterad 2017-05-12

Ñ Ur barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsbok: Vägledning i arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling. Uppdaterad 2017-05-12.

Ñ Ur barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsbok: Funktionsbeskrivning
kurator. Uppdaterad 2015-11-16.

Ñ Barn- och ungdomsförvaltningen. Elevernas och vårdnadshavarnas syn på
verksamheten 2017.

Ñ Ur barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsbok: Kundtillfredsställelse.
Uppdaterat 2016-04-01.

Ñ Ur barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsbok: Systematiskt
kvalitetsarbete. Uppdaterat 2017-01-16.

Ñ Ur barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsbok: Verksamhetsdialog (rutin).
Uppdaterat 2014-09-18.

Ñ Ur barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsbok: När brott har begåtts på
skolan. Uppdaterat 2016-12-12.



19

Ñ Ur kommungemensamma verksamhetshandboken: Skriftlig dokumentation av
förskolans/skolans arbete för att motverka diskriminering och främja lika
rättigheter. Uppdaterad 2017-05-12.

Ñ Södermöre kommundelsnämnds reglemente, beslutat 2016-09-26.

Ñ Södermöre kommundelsnämnds delegationsordning, beslutad 2015-04-22.

Ñ Södermöre kommundelsnämnds årsrapport 2016.

Ñ Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsplan med internbudget 2017.

Ñ Södermöre kommundelsnämnd. Intern kontrollplan 2017.
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