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Revisionsrapport ”Granskning av arbetet mot 
kränkande behandling och diskriminering i 
skolan” 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 
arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan.  
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma hur huvudmannen 
för utbildningen, tar det övergripande ansvaret så att arbetet i verksamheten 
bedrivs enligt gällande lagstiftning för att motverka kränkande behandling och 
diskriminering av elever 
Revisionen önskar att bildningsnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser 
som finns redovisade i rapporten senast den 14 september 2020. Av svaret bör 
det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara 
genomförda.  
Med vänliga hälsningar 
 
 
Bertil Wiklund 
Ordförande 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska arbetet mot 
kränkande behandling, trakasserier och diskriminering i skolan. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2019. 
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma hur huvudmannen för 
utbildningen, tar det övergripande ansvaret så att arbetet i verksamheten bedrivs enligt 
gällande lagstiftning för att motverka kränkande behandling och diskriminering av 
elever.    
Läsåret 2018/2019 inkom 102 anmälningar till huvudman om kränkande behandling. 
Det var en fördubbling från läsåret dessförinnan. Att antalet anmälningar har ökat 
kraftigt mellan läsåren tror flera respondenter beror på att personalen har blivit bättre 
på att anmäla upplevda kränkningar. Ingen förklarar ökningen med att klimatet i 
skolorna har blivit tuffare eller att det faktiska antalet kränkningar skulle ha blivit fler. 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2018 om ett styrdokument för 
”Förskolans och skolans arbete kring diskriminering och kränkande behandling”. I 
dokumentet refereras till statliga styrdokument såsom lag, läroplan och allmänna råd. I 
tre punkter ges exempel på händelser som syftar till att ge personalen stöd i att ”skilja 
mobbning från ’vanliga’ konflikter och bråk. Nämndens dokument anger också att 
respektive verksamhet ska ta fram gemensamma riktlinjer för arbetet. Dessa ska tas 
fram i samverkan med elever och vårdnadshavare. I intervjuer framgår att detta är gjort 
inom ramen för planer mot kränkande behandling. 
Enligt delegationsordningen för bildningsnämnden är det förvaltningschefens ansvar att 
mottaga anmälan från rektor om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling. Förvaltningschefen har vidaredelegerat detta till verksamhetschef. 
Sammanställning och redovisning ska ske till nämnden. Av delegationsordningen 
framgår att nämnden anser att huvudmannens skyldighet att ”skyndsamt utreda 
omständigheterna” om kränkande behandling är verkställighet och ska utföras av 
rektor. Även utredningarna ska sammanställas och redovisas för nämnden. 
Vi kan i vår genomgång av bildningsnämndens protokoll under 2019 inte se att 
nämnden har behandlat ärenden kopplade till kränkande behandling vad gäller 
anmälningar och utredningar varken som delgivning eller delegationsbeslut.  
I ”Kvalitetsrapport 2018/2019” framgår att ”förvaltningen bedömer att enheterna är 
duktiga på att hantera de situationer som uppstår, exempelvis via samtal med berörda 
elever och dess vårdnadshavare”. I intervjuer anger samtliga respondenter att 
personalen agerar om en elev upplever sig kränkt eller om det uppstår konflikter av 
olika slag. 
Vi anser inte att utredning av kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering är 
att betrakta som verkställighet utan att detta i likhet med mottagande av anmälan bör 
delegeras. Det är en brist att anmälningar till huvudman inte redovisas till nämnden. 
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I intervjuer med både pedagogisk och övrig personal framgår att alla tar ansvar för en 
trygg och säker miljö fri från kränkningar, men att den icke-pedagogiska personalen, 
med undantag av elevhälsans personal, aldrig gör anmälningar direkt i det digitala 
systemet. De informerar pedagogisk personal om vad det har sett. 
Vi bedömer inte att all personal har den kunskap som krävs och därmed förutsättningar 
att fullgöra sina skyldigheter i enighet med lag. 

Av skolenheternas planer mot kränkande behandling framgår insatser som har 
vidtagits för att stärka trygghet och studiero samt motverka kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering. Huvudmannen har också tagit initiativ till 
kompetensutveckling på temat ”ledarskapet i klassrummet”, som en del i ett främjande 
och förebyggande arbete. 

Vi bedömer att det på både huvudmanna- och enhetsnivå bedrivs ett förebyggande och 
hälsofrämjande arbete för att motverka kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering. 
Sammanfattningsvis bedömer vi att det finns brister bildningsnämndens styrning av 
arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Det gäller särskilt 
anmälan till huvudman vid upplevd kränkning, återrapportering av beslut på delegation 
till nämnden, att all personal i verksamheten har nödvändiga insikter och fullgör sina 
skyldigheter enligt lag och systematiskt kvalitetsarbete. 
Vi bedömer att det bedrivs ett förebyggande och främjande arbete för att motverka 
kränkande behandling, trakasserier och diskriminering i enlighet med lagens krav. 
Vi bedömer att bildningsnämnden: 

 ska besluta själv eller delegera utredning efter anmälan om kränkande 
behandling. (6 kap. 10 § SkolL samt 6 kap. 37 § KL) Se avsnitt 4.2 

 ska tillse att personal anmäler till rektor och rektor till huvudman i alla fall där en 
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten”. (6 kap. 10 § 1 och 2 st. SkolL) Se avsnitt 4.2 

 ska säkerställa att omständigheterna kring uppgiven kränkande behandling eller 
uppgivna trakasserier utreds. (6 kap. 10 § 1 och 2 st. SkolL och 2 kap. 7 § DiskrL) 
Se avsnitt 4.2 

 ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå vad gäller 
aggregerad uppföljning av kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering (4 kap 3, 5-6 §§ SkolL och 3 kap. 20 § DiskrL) Se avsnitt 4.2 

 ska tillse att all personal inom skolan ”har nödvändiga insikter i de föreskrifter 
som gäller för skolväsendet” och att de ”fullgör de skyldigheter” som åvilar dem 
enligt lag. (2 kap. 34 § 2 st. och 6 kap. 5 § SkolL) Se avsnitt 4.3 
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2 Inledning 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska arbetet mot 
kränkande behandling och diskriminering i förskolan och grundskolan. Uppdraget ingår 
i revisionsplanen för år 2019. 
Skollag samt diskrimineringslag ställer höga krav på att skolhuvudmannen motverkar 
kränkande behandling och diskriminering både vad gäller planering, aktiva åtgärder 
och uppföljning.  
Kramfors kommuns revisorer konstaterar utifrån sin riskbedömning att det är angeläget 
att följa upp arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan för att 
säkerställa att alla elever tillförsäkras en skolmiljö präglad av trygghet och studiero utan 
kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Revisorerna ser en risk för att 
arbetet försvåras om klasserna blir för stora och när skolenheter läggs ner. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning  
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma hur huvudmannen för 
utbildningen, tar det övergripande ansvaret så att arbetet i verksamheten bedrivs enligt 
gällande lagstiftning för att motverka kränkande behandling och diskriminering av 
elever.    
Vi har därför granskat: 

 hur huvudmannen organiserar sitt arbete och fullföljer sitt uppdrag mot 
kränkande behandling och diskriminering. 

o om huvudmannen har rutiner och riktlinjer för att upptäcka, anmäla, 
utreda, dokumentera åtgärder samt följa upp kränkande behandling och 
diskriminering? 

 vilket arbete som bedrivs för att personalen ska känna till, uppdateras på och 
fullgöra de skyldigheter som lagen föreskriver. Med personalen avses i lagen 
inte bara lärare utan alla anställda inom verksamheten såsom servicepersonal, 
skolassistenter med flera.  

 vilket främjande och förebyggande arbete som sker för att motverka kränkande 
behandling och diskriminering.  

Granskningen avser bildningsnämnden och omfattar grundskolan.  

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

 kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§,  
 skollagen (2010:800) 6 kap., 
 diskrimineringslagen (2008:567), 1:1, 2:5-7, 3:1-3, 16, 18-20, och 
 tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut. 
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2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom studier av Skolinspektionens skolenkäter och 
anmälningsstatistik, dokumentstudier och intervjuer med bildningsnämndens 
ordförande, verksamhetschef grundskola, enhetschef elevhälsa, urval av rektorer, 
lärare, socialpedagoger och lärarassistenter samt representanter för personal inom 
elevhälsa, lokalvård och matbespisning.  
I rapporten används bitvis alla tre begrepp kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering, bitvis bara begreppet kränkande behandling. I sistnämnda fall avses 
även trakasserier och diskriminering. 

2.4 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Granskningen har planerats av verksamhetsrevisor Anna Tegström och utförts av 
Joakim Nertyk, verksamhetsrevisor och specialist samt Josefin Elwe, contractor 
associate. Lena Medin, certifierad kommunal revisor, har deltagit i sin roll som 
kundansvarig.  
Rapporten är faktagranskad av skolchefen och de intervjuade. 
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3 Om kränkande behandling och diskriminering 
Skollagens 6 kapitel reglerar ”Åtgärder mot kränkande behandling” inom utbildning. 
Kränkande behandling definieras i skollagen 6 kap. 3 § som ”ett uppträdande som utan 
att vara diskriminering… kränker ett barns eller elevs värdighet”. Vad som gäller 
diskriminering regleras i diskrimineringslagen. ”Den som bedriver verksamhet som 
avses i skollagen… eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte 
diskriminera något barn eller någon elev”. (2 kap. 5 § diskrimineringslagen).  
Diskrimineringsgrunderna, enligt diskrimineringslagens 1 kap. 5 § är: kön, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. Sedan den 1 januari 2015 har begreppet funktionsnedsättning 
ersatt funktionshinder i hela lagen. 
Även begreppet diskriminering definieras under fem punkter: direkt diskriminering, 
indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och 
instruktioner att diskriminera. (1 kap. 4 § diskrimineringslagen) 
I Skolverkets allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” 
förutsätts att den som diskriminerar har någon form av makt, det vill säga en skolledare 
eller lärare kan diskriminera, men inte en kamrat. Att utsätta någon eller några för 
trakasserier kan däremot även en elev göra. Detta benämns i dagligt tal för mobbning, 
men begreppet används inte i lagtexterna. (SKOLFS 2012:10)1 
Enligt skollagens 2 kap. 34 § 2 st. ska huvudmannen tillse att ”personal vid förskole- 
och skolenheterna har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för 
skolväsendet”. När det gäller åtgärder mot kränkande behandling påtalas ytterligare 
”att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, när den handlar i 
tjänsten eller inom ramen för uppdraget”. (6 kap. 5 § SkolL) 
Skollagen ställer krav på att huvudmannen ska: 

- bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling, 
- tillse att ”åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn och elever 

utsätts för kränkande behandling”, 
- tillse att det årligen upprättas en plan mot kränkande behandling (6 kap. 6-8 §§ 

SkolL), 
- ”skyndsamt utreda omständigheterna kring … uppgivna kränkningar” och 
- vidta åtgärder som krävs ”för att förhindra kränkande behandling i framtiden”. 

(6 kap. 10 § SkolL) 
  

 
1 Texten kan gälla som stöd, även om det allmänna rådet har upphört att gälla i samband med förändringar 
i diskrimineringslagen. 
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Även diskrimineringslagen ställer krav på ett aktivt arbete från huvudmannens 
(utbildningsanordnarens) sida. Huvudmannen, anställda och uppdragstagare i 
verksamheten ”får inte diskriminera något barn eller någon elev”. (2 kap. 5 § DiskrL) 
Om huvudmannen får kännedom om att ett barn eller elev i samband med 
verksamheten anser sig ha blivit utsatt för trakasserier ska omständigheterna utredas 
och åtgärder vidtas för att förhindra trakasserier i framtiden. (2 kap. 7 § DiskrL) 
Huvudmannen ska vidare: 

- ”bedriva ett arbete med aktiva åtgärder”. 
 Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att 

inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt 
verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. (3 kap. 1 § DiskrL) 

 Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande 
och främjande arbete genom att 

•  1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller 
repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas 
lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, 

•  2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, 

•  3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som 
skäligen kan krävas, och 

•  4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3. (3 kap. 2 § 
DiskrL). 

 Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. 
Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. 
(3 kap. 3 § DiskrL) 

- ”ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och 
sexuella trakasserier”. (3 kap. 18 § DiskrL) 

- ”samverka med dem som deltar i” utbildningen. (3 kap. 19 § DiskrL) 
- ”varje år skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder enligt 16 och 18 

§§.” (3 kap. 20 § DiskrL) 
 Dokumentationen ska innehålla 

•  1. en redogörelse för alla delar av arbetet som det 
beskrivs i 2 och 3 §§, 

•  2. en redogörelse för de åtgärder som vidtas och 
planeras enligt 18 §, och 

•  3. en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt 
19 § fullgörs. 
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Sedan den 1 januari 2017 ställs inte längre krav på upprättande av likabehandlingsplan 
utan i stället stipuleras i 3 kap. 20 § diskrimineringslagen om årlig dokumentation av 
aktiva åtgärder. 
I arbetet mot kränkande behandling och trakasserier är det viktigt att barnens och 
elevernas synpunkter och tankar tas tillvara. Detta fastslås i allmänhet i skollagen (4 
kap. 9 §) och i läroplanen för grundskolan. I ”förordning om barns och elevers 
deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling” 
tydliggörs att planerna ska upprättas och följas upp under medverkan av eleverna. 
(SFS 2006:1083) 
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4 Resultat av granskningen 

4.1 Skolinspektionens enkätresultat avseende kränkande 
behandling 
Skolinspektionen genomför löpande vartannat år enkätundersökningar hos samtliga 
huvudmän med elever i årskurs 5 och 9 i grundskolan samt årskurs 2 i gymnasiet, alla 
vårdnadshavare och all pedagogisk personal. Våren 2019 genomfördes den senaste 
enkäten i Kramfors. För denna granskning är elevernas syn på inspektionens frågor om 
kränkningar intressant. Uppgifterna i tabellerna nedan kommer från enkäten 2017, då 
svarsfrekvensen för årskurs nio var för låg vid 2019-års enkät.  Svaren från eleverna i 
årskurs fem i den senaste enkäten kommenteras dock i löpande text. 

Min skola arbetar 
aktivt med att 
förhindra kränkande 
behandling. 

stämmer 
helt och 
hållet 

stämmer 
ganska 
bra 

stämmer 
ganska 
dåligt 

stämmer 
inte alls 

vet ej medel- 
värde2 

Kramfors/ 
enkätomg. 

årskurs 5, 134/164 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. 

årskurs 9, 160/201 22 % 45 % 13 % 7 % 13 % 6,5/6,4 
Skolinspektionen, skolenkät våren 2017 

Frågan ovan, om skolan arbetar aktivt, ställs inte till eleverna i årskurs fem därav inga 
uppgifter. Eleverna i årskurs 9 ger en bild av kommunens arbete mot kränkande 
behandling som genomsnittet i enkätomgången. Två av tre elever instämmer i 
påståendet att skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkningar. Var femte elev gör 
inte det. 

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
reda på att någon 
har varit elak mot 
någon elev/att en 
elev blivit kränkt. 

stämmer 
helt och 
hållet 

stämmer 
ganska 
bra 

stämmer 
ganska 
dåligt 

stämmer 
inte alls 

vet ej medel- 
värde3 

Kramfors/ 
enkätomg. 

årskurs 5, 134/163 53 % 31 %  i.u i.u 9 % 8,3/7,9 

årskurs 9, 160/201 29 % 40 % 11 % 6 % 14 % 6,9/6,6 
Skolinspektionen, skolenkät våren 2017 

 
2 Medelvärdet visar i hur hög grad som respondenterna instämmer i påståendet. Det högsta värdet är 10 
och det lägsta 0. Den första siffran anger medelvärdet i Kramfors kommuns grundskolor och den andra 
siffran medelvärdet för alla elevernas svar i enkätomgången från våren 2017. 
3 Medelvärdet visar i hur hög grad som respondenterna instämmer i påståendet. Det högsta värdet är 10 
och det lägsta 0. 
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Av enkäten framgår att elever i årskurs nio i lägre grad än elever i årskurs fem upplever 
att vuxna på skolan reagerar om någon har blivit kränkt. Kramfors femte- och nionde-
klassares svar är mer positiva än snittet i enkätomgången. En större andel av eleverna 
i årskurs fem upplevde att vuxna på skolan reagerade om de hade fått reda på att 
någon varit elak mot en elev medan elever som upplevde det motsatta inte anges i 
detalj eftersom antalet respondenter per svarsalternativ var för litet. I 2019-års enkät 
angav 85 procent att de instämde4 i påståendet.  
I enkäten till den pedagogiska personalen svarade 75 procent5 att påståendet att de 
vet vad de ska göra om de upptäcker att en elev utsätts för kränkningar stämmer helt 
och hållet. Närmare alla respondenter tyckte 2017 att de hade förutsättningar att 
ingripa om elever är elaka mot varandra. 6 Våren 2019 var motsvarande siffra 91 
procent. De allra flesta menar också att det bedrivs ett målinriktat arbete för att 
förhindra kränkningar på den skola som de arbetar på. I förhållande till snittet i 
enkätomgången 2019 var snittet något lägre i Kramfors både vad gäller att de vet vad 
de ska göra och att de har förutsättningar att ingripa om elever är elaka mot varandra.   

Jag vet vem på 
skolan jag kan prata 
med om någon har 
varit elak mot en 
elev. 

stämmer 
helt och 
hållet 

stämmer 
ganska 
bra 

stämmer 
ganska 
dåligt 

stämmer 
inte alls 

vet ej medel- 
värde7 

Kramfors/ 
enkätomg. 

årskurs 5, 134/163 66 % 21 % 4 % 4 % 5 % 8,6/8,3 

årskurs 9, 160/201 41 % 39 % i.u  i.u 9 % 7,5/7,1 
Skolinspektionen, skolenkät våren 2017 

 

De allra flesta elever svarar i enkäten att de vet med vilken de kan tala om någon har 
varit elak mot en elev. Femteklassarnas svar våren 2019 låg i paritet med svaren 2017. 
Båda årskurserna har ett högre medelvärde än snittet. Påståendena stämmer ganska 
dåligt och stämmer inte alls kan inte anges i detalj för årskurs nio på grund av att 
antalet respondenter per svarsalternativ var för lågt.  

  

 
4 Med instämde avses här att de svarade att påståendet ”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer ganska 
bra”. 
5 Svarsalternativen stämmer ganska dåligt samt stämmer inte angavs av 0 % av den pedagogiska 
personalen. Påståendet stämmer ganska bra, anges inte i detalj eftersom antalet respondenter per 
svarsalternativ var för lågt. 
6 Av personalen angav 96 procent att påståendet stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. 
7 Medelvärdet visar i hur hög grad som respondenterna instämmer i påståendet. Det högsta värdet är 10 
och det lägsta 0. 
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4.1.1 Antalet anmälningar till huvudman 
Antalet anmälningar till huvudman om kränkande behandling i grundskolan var 

 läsåret 2017-2018 48 anmälningar och  

 läsåret 2018-2019 102 anmälningar. 
Att antalet anmälningar har ökat kraftigt mellan läsåren tror flera respondenter beror på 
att personalen har blivit bättre på att anmäla upplevda kränkningar. Ingen förklarar 
ökningen med att klimatet i skolorna har blivit tuffare eller att det faktiska antalet 
kränkningar skulle ha blivit fler. 
I tabellen nedan framgår antal ärenden av kränkningar dels elever emellan (elev), dels 
mellan personal och elev (pers.), vid kommunala grundskoleenheter i Kramfors 
kommun som har behandlats vid Skolinspektionen. I denna statistik ingår eventuella 
ärenden som har behandlats av Barn- och elevombudet, som lyder under Skol-
inspektionen. Var inom myndigheten ett ärende utreds beslutas av Skolinspektionen. 

Anmälningsgrund  
- kränkande behandling 

2020 2019 2018 

elev pers. elev pers. elev pers. 

antal ärenden 2  1 2 1 2 

-  pågående 1  1 1   

- varav uppföljning    1   

- varav kritik 1    1 1 

- varav utan kritik    1  1 

- skadeståndsprövning       

Siris, Skolverket, anmälningar till Skolinspektionen, 2018-2020 

Av tabellen ovan framgår att Skolinspektionen under de senaste två åren har riktat 
kritik mot Kramfors kommun beträffande arbetet med att förhindra kränkande 
behandling vid tre tillfällen. Bristerna har gällt anmälan till huvudman. Under 2018 
anmäldes en kränkande behandling utifrån anmälningsskyldigheten.  

4.2 Organisation, riktlinjer, uppföljning 
I Kramfors kommun ansvarar bildningsnämnden för utbildningsväsendet enligt 
skollagen. Till stöd i arbetet finns bildningsförvaltningen som leds av en 
förvaltningschef tillika skolchef. Chef för grundskoleenheternas rektorer är 
verksamhetschef grundskola och för den centrala elevhälsan enhetschef elevhälsa. 
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Det är bildningsnämnden som har ansvaret för att elever inte diskrimineras och enligt 
diskrimineringslagen ska utbildningsanordnare, i detta fall bildningsnämnden, arbeta för 
att främja lika rättigheter och möjligheter för elever, förhindra trakasserier, förebygga 
dem samt vidta aktiva åtgärder.  
Enligt delegationsordningen för bildningsnämnden är det förvaltningschefens ansvar att 
mottaga anmälan från rektor om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling. Förvaltningschefen har vidaredelegerat detta till verksamhetschef. 
Sammanställning och redovisning ska ske till nämnden. Av delegationsordningen 
framgår att nämnden anser att huvudmannens skyldighet att ”skyndsamt utreda 
omständigheterna” om kränkande behandling är verkställighet och ska utföras av 
rektor. Även utredningarna ska sammanställas och redovisas för nämnden. 
Vi kan i vår genomgång av bildningsnämndens protokoll under 2019 inte se att 
nämnden har behandlat ärenden kopplade till kränkande behandling vad gäller 
anmälningar och utredningar varken som delgivning eller delegationsbeslut.  
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2018 om ett styrdokument för 
”Förskolans och skolans arbete kring diskriminering och kränkande behandling”8. I 
dokumentet refereras till statliga styrdokument såsom lag, läroplan och allmänna råd. I 
tre punkter ges också exempel på händelser som syftar till att ge personalen stöd i att 
”skilja mobbning från ’vanliga’ konflikter och bråk. Nämndens dokument anger också 
att respektive verksamhet ska ta fram gemensamma riktlinjer för arbetet. Dessa ska tas 
fram i samverkan med elever och vårdnadshavare. I intervjuer framgår att detta är gjort 
inom ramen för planer mot kränkande behandling. 
Enligt skollag ska varje skolenhet årligen upprätta en plan mot kränkande behandling. I 
det kommunala styrdokumentet9 hänvisas till likabehandlingsplanen och det anges att 
planen ska användas ”för att se hur skolpersonal, elev och vårdnadshavare skall 
upptäcka, agera och åtgärda utifrån olika upptäckter”. 
Till stöd i arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i verksamheterna 
används likabehandlingsplaner, enkäter, samtal samt internettjänsterna Flexite och 
Dexter för insamling av underlag för att undersöka risker och hinder. Utifrån insamlade 
data och analysarbetet som har gjorts ska verksamheterna lägga upp en plan för de 
åtgärder som måste vidtas. Dokumentation och genomförande ska ske så snabbt som 
möjligt och sedan följas upp.10 Av Kramfors kommuns nio grundskolor har tre skolor en 
inaktuell likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling, tre har en aktuell plan 
och fyra skolor tillhandahåller inte någon likabehandlingsplan eller liknande på 
Kramfors kommuns hemsida.  
  

 
8 Dokumentet reviderades 2019-10-22 
9 ”Förskolans och skolans arbete kring diskriminering och kränkande behandling”, BKU-nämnden 2019-10-
22 
10 ”Förskolans och skolans arbete kring diskriminering och kränkande behandling”, BKU-nämnden 2019-
10-22 



 

 13 
© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Kramfors kommun 
 Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan 

2020-04-08 
 

Flexite upplevs som ett besvärligt system och används för övrigt inte fullt ut på alla 
enheter. Anmälningar till rektor kan därför göras på flera sätt. Även verksamhetschefen 
menar att systemet, där även incidenter av arbetsmiljökaraktär redovisas, är 
svårarbetat vad gäller att ta fram adekvat statistik ur. Vid tiden för granskningen hade 
förvaltningen inlett ett arbete med att finna ett nytt digitalt system.  
I kvalitetsrapporten för 2018/2019 för grundskolan med mera i identifierades 
utvecklingsområden för elevhälsan bland annat inom området ökad trygghet och 
trivsel. Antalet kränkningar ska minska och de system som finns för hantering och 
dokumentation av kränkningsärenden ska utvecklas. Även antalet ärenden ska på ett 
effektivare sätt än tidigare, på lokal- och förvaltningsnivå, följas upp. En plan togs fram 
utifrån samtliga utvecklingsområden, nedan följer de åtgärder som nämns i 
kvalitetsrapporten för ökad trygghet och trivsel: 

• Under läsåret kommer det arbetas för att skapa bättre förutsättningar för 
skolorna att dokumentera och hantera kränkningsärenden, samt att 
antalet ärenden och åtgärder kring dessa skall följas upp på ett 
effektivare sätt från förvaltningsledningen. 

• Socialpedagogerna kommer att vara aktiva i arbetet med att skapa ökad 
trygghet och trivsel för eleverna. 

I ”Kvalitetsrapport 2018/2019” framgår vidare att ”förvaltningen bedömer att enheterna 
är duktiga på att hantera de situationer som uppstår, exempelvis via samtal med 
berörda elever och dess vårdnadshavare”. I intervjuer anger samtliga respondenter att 
personalen agerar om en elev upplever sig kränkt eller om det uppstår konflikter av 
olika slag. Vårdnadshavare till elever som har varit inblandande i en händelse 
informeras samma dag som personalen har fått kännedom om det inträffade, enligt 
intervjuade lärare. Det framgår dock att personalen tycker att det är mycket svårt att 
avgöra när en händelse är att betrakta som en kränkande behandling. 
Verksamhetschefen berättar att frågor om kränkande behandling ofta diskuteras på 
ledningsträffar med rektorerna. Intervjuade lärare och personal som arbetar nära 
eleverna menar att det vore orimligt att göra anmälningar till rektor i varje fall som det 
inträffar något som medför ingripande från en vuxen. Det kan till exempel handla om 
oacceptabelt språkbruk. Huruvida ett ur vuxenperspektiv oacceptabelt ord är att 
betrakta som en kränkning beror på hur mottagaren bedömer begreppet, menar flera 
intervjuade. I de fall en elev känner sig kränkt av en vuxen råder dock absolut 
nolltolerans och anmälan görs direkt till rektor, enligt en respondent. 
Respondenterna menar att de också tar hänsyn till om något händer för första gången 
eller om det är återkommande. I det sistnämnda fallet görs en anmälan. Händelser av 
olika slag kan också komma elevhälsan direkt till kännedom. Även i dessa fall vidtas 
åtgärder och frågan hänskjuts möjligen till elevhälsoteamet. Anmälan till rektor sker i 
och med att frågan dryftas på elevhälsoteam. Det är inte säkert att anmälan görs till 
huvudman i alla fall. 
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Oavsett om en anmälan görs eller inte meddelas elevernas vårdnadshavare om 
personalen har haft samtal med deras barn utifrån en händelse. Verksamhetschefen 
menar att i de fall då vårdnadshavare informeras om en händelse är det ett tecken på 
att anmälan till huvudman ska göras. 
Inte på någon verksamhetsnivå upplevs att huvudmannen återkopplar anmälningar. 
Utredningar görs för övrigt på enhetsnivå och stannar vanligtvis där. Rektorerna eller 
elevhälsans representanter har ingen övergripande bild av anmälningar av kränkande 
behandling i kommunen. Verksamhetschefen konstaterar att kvalitetsarbetet måste 
utvecklas och att det arbetet har påbörjats. Även nämndens ordförande konstaterar att 
åtgärder krävs för att stärka kvalitetsarbetet inom detta område. 
Bedömning 
Vi konstaterar att huvudmannen har tagit fram riktlinjer för arbetet mot kränkande 
behandling, trakasserier och diskriminering.  
Vi anser inte att utredning av kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering är 
att betrakta som verkställighet utan att detta i likhet med mottagande av anmälan bör 
delegeras. Det är en brist att anmälningar till huvudman inte redovisas till nämnden. Vi 
anser att detta bör göras kontinuerligt vid varje sammanträde. En till två gånger per år 
bör, som en del i det systematiska kvalitetsarbetet, anmälningar till huvudman som 
berör kränkande behandling, trakasserier och diskriminering utifrån angelägna 
parametrar redovisas och analyseras. 
Anmälan till rektor respektive huvudman ska göras i alla fall då en elev upplever sig 
utsatt för kränkande behandling eller känner sig trakasserad eller diskriminerad. 
Upplevelsen ska alltså inte bedömas eller utredas dessförinnan. Vi förstår att det finns 
gråzoner, men bedömer att huvudmannen ska stärka sitt arbete för att försäkra sig om 
att anmälningar görs i enlighet med lag. 
I intervjuer framgår att åtgärder vidtas och att vårdnadshavare informeras. Att i ett tidigt 
skede informera vårdnadshavarna är viktigt. 

4.3 Personalens kunskap om författningars innebörd 
Enligt skollagen har huvudmannen ansvar för att personalen ”har nödvändiga insikter i 
de föreskrifter som gäller för skolväsendet” och att de ”fullgör de skyldigheter” som 
åvilar dem enligt 6 kapitlet skollagen om åtgärder mot kränkande behandling.  
Intervjuade rektorer menar att de vid varje läsårsstart informerar personal underställd 
rektor om riktlinjer och rutiner för arbetet mot kränkande behandling. Dokumenten finns 
också tillgängliga på kommunens intranät. Arbetet mot kränkande behandling är något 
som pågår kontinuerligt och dryftas vid arbetsplatsträffar, temadagar och 
kompetensutvecklingsdagar. 
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Kramfors kommun ansvarar produktionsnämnden för personal inom skolans 
matbespisning och Krambo AB för lokalvårdare och vaktmästare. Skolpersonal, med 
undantag av elevhälsan, som inte är placerade under rektor, till exempel lokalvårdare 
och bespisningspersonal får inte del av rektors information vid uppstartsdagar och 
deltar inte heller i andra sammanhang där arbetet mot kränkande behandling 
behandlas. 
I intervjuer med både pedagogisk och övrig personal framgår att alla tar ansvar för en 
trygg och säker miljö fri från kränkningar, men att den icke-pedagogiska personalen, 
med undantag av elevhälsans personal, aldrig gör anmälningar direkt i det digitala 
systemet. De informerar pedagogisk personal om vad det har sett. 
I intervjuer framkommer också att det inte sällan är oroligt på skolbussarna, främst på 
väg från skolan. Vilket ansvar som busschaufförerna känner och tar kan vara olika. 
Verksamhetschefen menar att skolan har personal vid avhämtningsplatserna, men att 
det inte finns förutsättningar att ha egen personal med på bussarna. 
Bedömning 
Vi bedömer inte att all personal har den kunskap som krävs och därmed förutsättningar 
att fullgöra sina skyldigheter i enighet med lag. Som ansvarig för utbildning enligt 
skollag bör nämnden vidta åtgärder till exempel genom att i avtal med andra nämnder, 
bolag eller entreprenörer skriva in att deras personal ska ha nödvändiga insikter och 
fullgöra skyldigheter enligt skollag. 

4.4 Främjande och förebyggande arbete 
Av skolenheternas planer mot kränkande behandling framgår insatser som har 
vidtagits för att stärka trygghet och studiero och motverka kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering. Nedan följer i punktform exempel på genomförda 
insatser/åtgärder. 
Gudmundråskolan (Likabehandlingsplan mot diskriminering och Plan mot kränkande 
behandling för Gudmundråskolan 2017) 

- Åk 7 arbete för klassgemenskap och värdegrundsdialoger 
- Belysning av kränkningar som sker på internet med elever under lektionstid 
- Rastvaktsystem där vuxna finns bland elever på raster och luncher 
- Erbjudande av viss idrottsverksamhet, tillgång till sällskapspel 
- Temadagar som utgår ifrån likabehandling och värdegrundsarbete 
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Högakustenenheten Plan mot kränkande behandling 2019/2020 och 2018/2019 
samma åtgärder förekommer 

- Rast- och bussvakter under hela dagen 
- Klassråd/elevråd 
- Trivselenkät 
- Elevsamtal 
- Föräldrasamtal  
- ”Skolkarta” för kartläggning av den fysiska miljön under skoldagen och 

fritidshemsvistelsen 
- Brevlåda som eleverna kan lämna information (anonymt/inte anonymt) till 

personalen 
- Samtalsgrupper  

Kramforsskolan likabehandlingsplan 2019 
- Vuxna på skolgården 
- Ge variation på aktiviteter på rasterna 
- Hälsosamtal med alla elever i årskurs 4  
- Prioritering av vuxennärvaro vid ombyte på idrottslektionerna 
- Rastbok där allt skrivs upp i samband med raster.  
- Information om sexuell läggning 

Ytterlännäskolan Plan mot kränkande behandling 2017/2018 (Under tiden för 
granskningen presenterades en uppdaterad plan på hemsidan) 

- Regelbunden kartläggning av trivsel genom elevenkäter 
- Vuxennärvaro i skolans lokaler enligt rastvaktschema 
- Personalen ska reflektera över sina egna normer och värderingar som 

förmedlas till eleverna. 
I intervju med nämndens ordförande, verksamhetschef och enhetschef redovisas 
också insatser på huvudmannanivå. Särskilt lyfter ordföranden det plattformsarbete 
som påbörjades 2016 och som handlar om nämndens styrning. I plattformen framgår 
nämndens mål och på vilken värdegrund allt arbete ska vila. Rektorerna upplever 
plattformen som ett tydligt kvalitetssäkringsinstrument och tolkar den som att 
problemen ska lösas på den nivå som de uppstår. 
Huvudmannen har också tagit initiativ till kompetensutveckling på temat ”ledarskapet i 
klassrummet”. Efter en gemensam föreläsning ska arbetet fortsätta ute på enheterna. 
Verksamhetschefen följer upp detta i dialog med ansvariga rektorer. Verksamhets-
chefen framför att ett ledarskap som eleverna känner igen från lärare till lärare skapar 
trygghet för dem, därför är det viktigt att arbeta med personalen för en gemensam syn 
på ledarskap i klassrummet.  
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Elevhälsochefen framför att dagens elevhälsa i högre grad än förut arbetar 
förebyggande och hälsofrämjande. Psykologerna är mer ute i verksamheten och 
observerar och handleder än vad de gjorde förut. I samtal med elevhälsans 
representanter framgår att de arbetar förebyggande och främjande, men att de i ännu 
högre grad skulle vilja lägga tyngdpunkten där. Skolsköterskorna har förutsättningar att 
utifrån vad som framkommer i deras hälsosamtal analysera kunskapen och redovisa 
den på aggregerad nivå för rektor och arbetslagspersonal, som i sin tur kan arbeta 
vidare. En representant lyfter fram att samverkan mellan all personal inom elevhälsan 
skulle kunna stärkas för ett bättre kollegialt lärande, vilket skulle gynna eleverna på alla 
skolenheter. 
Lokalernas utformning och inredning samt den yttre miljön påverkar elevernas 
trygghetskänsla. Miljöer som ofta upplevs otrygga är, enligt respondenterna, toaletter 
och duschutrymme. Ordförande och verksamhetschef menar att fällorna sakta men 
säkert byggs bort. Överlag menar ordföranden att lokalutnyttjandet inom nämndens 
ansvarsområde, särskilt vad gäller förskolan, inte är effektivt. Ett effektivare 
lokalutnyttjande skulle frigöra resurser för ökad kvalitet i kvarvarande bestånd. 
Bedömning 
Vi bedömer att det på både huvudmanna- och enhetsnivå bedrivs ett förebyggande och 
hälsofrämjande arbete för att motverka kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering. Det är angeläget att huvudmannen utifrån ett övergripande perspektiv 
fortsätter sitt arbete. Vi anser att ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete skulle ge 
främst nämnden, men även enheterna, bättre underlag för adekvata och angelägna 
insatser. 
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5 Slutsats och rekommendationer 
Sammanfattningsvis bedömer vi att det finns brister bildningsnämndens styrning av 
arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Det gäller särskilt 
anmälan till huvudman vid upplevd kränkning, återrapportering av beslut på delegation 
till nämnden, att all personal i verksamheten har nödvändiga insikter och fullgör sina 
skyldigheter enligt lag och systematiskt kvalitetsarbete. 
Vi bedömer att det bedrivs ett förebyggande och främjande arbete för att motverka 
kränkande behandling, trakasserier och diskriminering i enlighet med lagens krav. 
Vi bedömer att bildningsnämnden: 

 ska besluta själv eller delegera utredning efter anmälan om kränkande 
behandling. (6 kap. 10 § SkolL samt 6 kap. 37 § KL) Se avsnitt 4.2 

 ska tillse att personal anmäler till rektor och rektor till huvudman i alla fall där en 
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten”. (6 kap. 10 § 1 och 2 st. SkolL) Se avsnitt 4.2 

 ska säkerställa att omständigheterna kring uppgiven kränkande behandling eller 
uppgivna trakasserier utreds. (6 kap. 10 § 1 och 2 st. SkolL och 2 kap. 7 § DiskrL) 
Se avsnitt 4.2 

 ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå vad gäller 
aggregerad uppföljning av kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering (4 kap 3, 5-6 §§ SkolL och 3 kap. 20 § DiskrL) Se avsnitt 4.2 

 ska tillse att all personal inom skolan ”har nödvändiga insikter i de föreskrifter 
som gäller för skolväsendet” och att de ”fullgör de skyldigheter” som åvilar dem 
enligt lag. (2 kap. 34 § 2 st. och 6 kap. 5 § SkolL) Se avsnitt 4.3 
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