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1.

Sammanfattning
Vi har av Bräckes kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens styrning,
uppföljning och rutiner mot kränkande behandling där ibland mobbning. Efter att revisionen
beslutat om denna granskning har Skolinspektionen genomfört en tillsyn. Vi har därför även följt
upp om kommunen har vidtagit åtgärder i enlighet med Skolinspektionens beslut. Uppdraget
ingår i revisionsplanen för år 2012.
Av skollagen 1 och Skolverkets allmänna råd2 framgår att kommunen ansvarar för att det
genomgörs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande
behandling. Det ska årligen upprättas en plan som innehåller de åtgärder som behövs för att
förebygga och förhindra kränkande behandling samt en redogörelse för hur föregående års
planerade åtgärder har genomförts. Verksamheterna ska regelbundet genomföra en kartläggning
och utifrån kartläggningen formulera konkreta och uppföljningsbara mål. Det ska vidare finnas
rutiner för utredning, uppföljning och utvärdering av uppgifter om kränkande behandling.
Skolinspektionen har tillsynsansvar över grundskolan se avsnitt 10.
Skolinspektionen genomförde en regelbunden tillsyn i Bräcke under hösten 2011. Av
inspektionens beslut framgår att det fanns brister avseende kränkande behandling för samtliga
skolor utom Kälarne. Bristerna avsåg kartläggningen av verksamheterna och att planerna saknade
uppföljning avseende hur tidigare beslutade åtgärder hade genomförts. I enlighet med
Skolinspektionens kritik har planerna därför reviderats, se avsnitt 11.2
Vi har granskat skolornas plan mot kränkande behandling för läsåret 2012/2013. Vi bedömer att
det bedrivs ett aktivt arbete för att möta författningarnas krav och konstaterar att skolorna inlett
ett arbete för att åtgärda bristerna ifrån Skolinspektionens tillsyn, se avsnitt 12.1.
Kommunstyrelsens styrning sker genom arbetsgruppen Barn- och ungdomsgruppen. Vi kan
konstatera att den enda skriftliga uppföljning kommunstyrelsen tillhandahållit under året har varit
via delårsrapporten. Enligt skollagen ska alla fall av kränkande behandling anmälas till
kommunstyrelsen. För att säkerställa att detta har skett anser vi att rapporteringen måste
dokumenteras och rekommenderar därför att rutinen ses över, se avsnitt 12.2.
Eftersom det saknas skriftlig dokumentation kan vi inte bedöma om arbetsgruppens styrning,
uppföljning och kontroll för att motverka kränkande behandling är tillräcklig. Vi har vidare
noterat att barn- och ungdomsgruppen saknar legal status. Vi rekommenderar därför att
kommunstyrelsen ser över metoderna för styrning, uppföljning och kontroll för att motverka
kränkande behandling samt att organisationen av kommunstyrelsens arbete ses över, se
avsnitt 12.2.

1

Skollag 2010:800

2

SKOLFS 2012:10
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2.

Bakgrund
Vi har av Bräckes kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens styrning,
uppföljning och rutiner mot kränkande behandling däribland mobbning. Efter att revisionen
beslutat om denna granskning har Skolinspektionen genomfört en tillsyn. Vi har därför även följt
upp om kommunen har vidtagit åtgärder när det gäller kränkande behandling i enlighet med
Skolinspektionens tillsynsrapporter. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2012.
Av skollagen 3 framgår bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling och huvudmannens
ansvar inom området, bl.a. skyldigheten att förebygga och förhindra sådan behandling samt
skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot detta.
Bräckes kommuns revisorer bedömer att det finns en risk för att styrelsens arbete mot kränkande
behandling inte fullt ut motsvarar lagens krav och de interna styrdokumenten. Revisorerna
bedömer att det är väsentligt att ett målinriktat arbete sker för att motverka kränkande behandling
så att barn och unga känner sig sedda och respekterade, vilket även är en viktig grund för det
framtida livet.

3.

Syfte
Syftet med granskningen är att bedöma om det bedrivs ett ändamålsenligt arbete för att förebygga
och motverka kränkande behandling såsom mobbning.
Vi har därför granskat:
om

kartläggning görs regelbundet av såväl den egna verksamhetens organisation och arbetssätt
som av barnens eller elevernas trygghet och trivsel samt av deras uppfattning om
förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

om

årlig plan upprättas som innehåller de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra
kränkande behandling samt att planen innehåller en redogörelse av hur föregående års
planerade åtgärder har genomförts,

om

det finns rutiner för utredning av uppgifter om kränkande behandling,

om

det finns rutiner för hur akuta situationer ska hanteras och lösas när ett barn eller elev har
utsatts för trakasserier eller kränkande behandling samt om det finns rutiner för uppföljning
och utvärdering av vidtagna åtgärder.

om

kommunstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll för att motverka kränkande
behandling varit tillräcklig (genom att t.ex. utforma mål, besluta om styrande dokument,
följa upp arbetet samt säkerställa att skollagens bestämmelser efterlevs, bl.a. kravet på årlig
plan).

Vår granskning har främst inriktas på att följa upp om åtgärder har vidtagits i enlighet med
Skolinspektionens rapporter.
3

Skollag 2010:800
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4.

Avgränsning
Granskningen har primärt inriktas mot mobbning, som är en form av kränkande behandling.
Granskningen har huvudsakligen inriktats mot grundskolan.

5.

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna/arbetet motsvarar:

6.

•

Skollag,

•

Skolverkets allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling,

•

Av fullmäktige fastställda riktlinjer

•

Övriga interna styrdokument.

Ansvarig nämnd
Granskningen har avsett kommunstyrelsen.
Rapporten är saklighetsgranskad av Catarina Julin Nygren (skolchef), Anna-Karin Rihne (rektor
Gällö skolområde), Reidar Otterbjörk (rektor Kälarne skolområde) och Seved Hallerström (rektor
Bräcke skolområde). Även Jörgen Persson (sammankallande för barn och ungdomsgruppen) har
fått rapporten för saklighetsgranskning men inte lämnat något svar.

7.

Metod
Granskningen har genomförts genom:

8.

•

dokumentstudie av relevanta dokument, bl.a. styrdokument såsom planer mot kränkande
behandling, rutinbeskrivningar, genomförda kartläggningar samt uppföljning/rapportering till
styrelsen

•

intervjuer med tjänstemän

Projektorganisation
Granskningen har genomförts av Marika Lifjell under ledning av Lena Medin, certifierad
kommunal revisor. Olof Eriksson, certifierad kommunal revisor, men särskilt ansvar för
skolfrågor har även ingått i teamet.

9.

Grundskolan i Bräcke kommun
Grundskolan i Bräcke kommun är organiserad i tre rektorsområden (Bräcke, Gällö och Kälarne)
med fem grundskolor. Respektive rektorsområde leds av en rektor som är direkt underställd
skolchef.
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10.

Lagstiftning och styrande dokument

10.1

Nationella mål och riktlinjer
I lagtexter talas om inte om mobbning utan om kränkande behandling.
Av skollagen 4 6 kapitel 6 § framgår
”Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever”.
Skolverkets allmänna råd är stöd för hur skollagen ska tillämpas. Av Skolverket ”Allmänna råd
om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 5” framgår att
”Huvudmannen bör se till att varje enhet regelbundet kartlägger och analyserar sin
organisation och sina arbetssätt för att försäkra sig om att det inte finns något som leder till
eller riskerar att leda till diskriminering eller kränkande behandling.”
Huvudmannen är den som bedriver skolverksamhet. Det innebär att kommunen som huvudman
för de kommunala skolorna ansvarar för att det genomförs åtgärder för att förebygga och
förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Ansvaret innebär bl.a. att det
årligen ska upprättas en plan med översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och
förhindra kränkande behandling. Planen ska ange vilka åtgärder som avses att påbörjas eller
genomföras under det kommande året. Det ska även finnas en redogörelse för hur de tidigare
planerande åtgärderna har genomförts. Planen ska vidare innehålla konkreta mål som utgår från
kartläggningen av verksamheten och dess planerade insatser för att förebygga kränkande
behandling. Det ska bl.a. finnas en ansvarsfördelning och rutiner för hur kränkande behandling
ska anmälas, utredas, åtgärdas och dokumenteras. Det ska också finnas rutiner för hur barn, elever
och deras vårdnadshavare ska gå tillväga för att anmäla kränkande behandling.
Alla fall av kränkande behandling och mobbning ska enligt lagen rapporteras till huvudmannen.
Skolinspektionen har tillsynsansvar över grundskolan. Detta sker bland annat genom de
inspektioner som genomförs. Arbetet mot kränkande behandling ingår i tillsynen.

10.2

Styrande dokument och rutiner
I den tidigare barn- och ungdomsplanen för år 2008 - 2011 som antogs 2007-12-12 fanns det inte
några effektmål och uppföljningsbara mål.
I kommunens barn- och ungdomsplan för åren 2012 - 2015 som är antagen av
kommunfullmäktige 2011-11-16 6 har det tydliggjorts vilka ambitioner och politiska mål
kommunen har med skolverksamheten. Planen är uppdelad i fyra delar: ”kunskap och lärande”,”
livskunskap och miljö”, ”delaktighet och inflytande” och ”kultur och fritid”.
4

Skollag (2010:800)

5

SKOLFS 2012:10
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Delarna är nedbrutna i olika delmål som ska vara effektmål i den årliga kommunplanen. Av delen
”livskunskap och miljö” är ett av målen:
”Alla är lika mycket värda. Alla känner sig trygga och ingen utsätts för kränkande
behandling.”

11.

Skolinspektionens tillsyn
Skolinspektionen genomförde en s.k. regelbunden tillsyn i Bräcke under hösten 2011. Samtliga
skolor och verksamheter granskades och tillsynen omfattade tre huvudområden: ”Elevernas
utveckling mot målen”, ”Ledning och utveckling av utbildningen” och ”Enskild elevs rätt”
Huvudområdena är indelade i bedömningsområden som i sin tur är nedbrutna i
bedömningspunkter med indikatorer. Under huvudområdet ”Elevernas utveckling mot målen”
under bedömningsområdet ”Trygghet och studiero” återfinns inspektionens synpunkter
beträffande arbetet mot kränkande behandling.
Skolinspektionen fattar efter avslutad tillsyn ett beslut för kommunen som huvudman
(huvudmannabeslut) samt ett beslut för respektive skola.

11.1

Huvudmannabeslutet
Av Skolinspektionens ”Beslut efter tillsyn av Bräcke kommun 2012-01-25” 7 (fortsättningsvis
kallat huvudmannabeslutet) framkommer att kommunen genomför åtgärder som generellt kan
anses vara ägnande att motverka kränkande behandling av barn och elever. Inspektionen anser
dock att det krävs ytterligare åtgärder kring det målinriktade arbetet vid flera av skolorna och
verksamheterna.
I huvudmannabeslutet finns inga beslut om direkta åtgärder avseende arbetet mot kränkande
behandling. Enligt Skolinspektions huvudmannabeslut måste kommunen vidta åtgärder inom
områdena ”Uppföljning och utveckling av utbildning” och ”Handläggningsrutiner”. Vi anser att
dessa områden har viss bäring i kommunens ansvar mot kränkande behandling.
Kommunstyrelsen har i maj 2012 avgett svar till Skolinspektionen avseende vilka åtgärder som
vidtagits avseende svar av ovanstående huvudområden.
När det gäller uppföljning och utveckling av utbildningen:

7

-

En ny barn- och ungdomsplan 2012-2015 har antagits med inriktningsmål som är
förenliga med de nationella styrdokumenten

-

Upprättande av ett årshjul för att ge tidsplan och struktur åt verksamheternas och den
kommunövergripande systematiska analysuppföljningen av resultat och måluppfyllelse.

-

Upprättande av mallar för att bl.a. säkerställa kvalitén på skolornas dokumentation och
redovisningar av resultat.

Dnr 43_2011:2127
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-

Säkerställa att de planerade och genomförda åtgärderna kommer att ske via
kommunstyrelsens arbetsgrupp för barn- och ungdomsfrågor samt skol och
barnomsorgsenhetens ledningsgrupp som årligen gör en gemensam analys av resultat,
samt redovisning av förbättringsområden/förbättringsåtgärder.

När det gäller handlingsrutiner:
-

Kommunen har antagit nya klagomålsrutiner och information om dessa skickas hem till
eleverna vid höstterminsstart.

-

Uppföljning av klagomålsregistret sker via kommunstyrelsens arbetsgrupp för barn- och
ungdomsfrågor.

Skolinspektionens har under sommaren följt upp kommunstyrelsens svar och begärde 2012-08-31
kompletterande uppgifter där kommunen mer utförligt skulle redogöra och beskriva utförda och
planerade åtgärder avseende dessa två områden.
Vi har tagit del av det kompletterande svar från kommunstyrelsen, som är skickat till
Skolinspektionen 2012-09-25, där kommunen ytterligare specificerar vilket arbete som sker inom
områdena ”Uppföljning och utveckling av utbildning” och ”Handläggningsrutiner”.
Vi har utöver vad vi berör ovan inte närmare verifierat att ovanstående vidtagna åtgärder blivit
implementerade eller fått avsedd effekt.

11.2

Beslut för respektive skola
Skolinspektionens beslut för respektive skola fattades under perioden december 2011 och januari
2012. Av besluten framgår att det fanns brister för samtliga skolor förutom Kälarne skola
beträffande huvudmålet ”Elevernas utveckling mot målen” vilket innefattar kränkande
behandling.
En åtgärd är att pedagoger från alla skolområden har antagits till Skolverkets kurs i ”Värdegrund
och likabehandling” som startade i april. Kursens syfte är bl.a. att utveckla skolans
värdegrundsarbete och främja arbetet mot kränkande behandling. Kursen ska resultera i en plan
för varje verksamhets systematiska arbete mot kränkande behandling. Kursen kommer att
avslutats i december 2012.
Enligt uppgift har Skolinspektionen godkänt att skolorna får rapportera vidtagna åtgärder när
kursen är avslutad, eller senast i slutet av höstterminen 2012.
Vi har närmare granskat vidtagna åtgärder under avsnitt 12.1.

12.

Resultat av granskningen

12.1

Årlig plan, kartläggning av verksamheten och rutiner för utredning
Enligt Skolverket bör plan mot kränkande behandling innehålla följande moment:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling
Redogörelse för vilka åtgärder som ska påbörjas eller genomföras under året
Hur de planerade åtgärderna sedan tidigare år har genomförts
De slutsatser som kan dras av kartläggningarna om situationen i verksamheten
Konkreta mål och beskrivningar av de insatser som ska genomföras under året för att
förbygga kränkande behandling samt en ansvarsfördelning för dessa
Rutiner för hur barn, elever och deras vårdnadshavare ska gå tillväga för att anmäla
kränkande behandling
Rutiner för samtlig personal hur anmälningsskyldighet ska fullgöras
Rutiner för hur kränkande behandling ska utredas, åtgärdas och dokumenteras
En beskrivning av hur barn och elever varit delaktiga i arbetet med att ta fram planen

Skolinspektionen bedömer i besluten för fyra av skolorna i kommunen att respektive plan mot
kränkande behandling inte uppfyller kraven i författningarna. Enligt besluten fanns brister i
kartläggningen av verksamheterna och att planerna saknade uppföljning avseende hur tidigare
beslutade åtgärder hade genomförts. I enlighet med Skolinspektionens kritik har planerna därför
revideras med bl.a. ytterligare information om hur kartläggningar av verksamheten har
genomförts samt resultatet av dessa och att årets planerade åtgärder kommer att följas upp nästa
års plan. Enligt uppgift kan ytterligare revidering komma att ske innan slutredovisningen till
Skolinspektionen.
Den kartläggning som har genomförts har skett främst via SKL:s enkätmodeller. Vid samtliga
skolområden uppges att lärare och elever tillsammans har gått igenom risker i både i inne- och
utemiljön. Vid utvecklingssamtal diskuteras enligt uppgift kränkande behandling med elever och
vårdnadshavare.
Planerna innehåller en beskrivning av rutiner för hur anmälning av kränkande behandling ska ske
samt hur kränkande behandling ska utredas, åtgärdas och dokumenteras. Planerna innehåller även
en ansvarsfördelning. Samtliga skolor har en mall för rapportering av kränkande behandling.
Enligt uppgift är samtlig personal på skolorna är medvetna om dessa rutiner och hur akuta
situationer av kränkande behandling ska hanteras.
I planerna finns det förebyggande arbetet mot kränkande behandling beskrivet exempelvis via
antimobbningsteam, dramapedagog och rastvakter. Kommunen har även infört ett nytt arbetssätt
”Lösningsinriktat arbetssätt (LIP) mot mobbning”, vilket innebär skolan vid fall av kränkande
behandling ska tillsätta åtgärdsbatteri av bl.a. supportergrupp, intervjuer med den utsatte eleven,
kontinuerliga återträffar m.m. Vi har inte närmare granskat metoden då det är ett helt nytt
arbetssätt.
Vid våra intervjuer har det framkommit att efter Skolinspektionens tillsyn har dokumentationen
av förekomsten av kränkande behandling på skolorna förbättrats.
Kommentar
Vi konstaterar att samtliga skolor upprättat en årlig plan som avser aktuellt läsår (2012/2013). Vi
noterar att planerna för Gällö skolområde ännu inte är helt klara.
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Såsom vi uppfattar arbetar respektive skola och verksamhet självständigt med planen. Vi ser
gärna att verksamheterna samarbetar med exempelvis mallar för layout. Innehållet i planen måste
emellertid ägas av varje enskild skola.
Vi bedömer att det bedrivs ett aktivt arbete för att möta författningarnas krav på bl.a. kartläggning
av verksamheten, samt ett förebyggande och förhindrade arbete av kränkande behandling. Det
finns beskrivna rutiner för utredning, uppföljning och utvärdering av kränkande behandling för
respektive skola. Vi konstaterar att skolorna inlett ett arbete för att åtgärda bristerna ifrån
Skolinspektionens tillsyn.

12.2

Kommunstyrelsens styrning
Kommunstyrelsens styrning sker genom Barn- och ungdomsgruppen som består av sju ledamöter.
Arbetsgruppen saknar delegerad beslutanderätt. Barn- och ungdomsgruppen har som uppgift att
följa skolärenden närmare.
Enligt skolchefen träffas förvaltningen och barn- och ungdomsgruppen regelbundet, och att
skolledarna och barn- och ungdomsgruppen träffas två gånger per termin. Arbetsgruppen är även
ute i verksamheten och träffar bl.a. elevråden på respektive skola. Enligt skolchefen finns en bra
dialog mellan gruppen och förvaltningen.
När det har förekommit fall av kränkning har skolchefen i första rapporterat dessa till
arbetsgruppens ordförande och sedan vidare till kommunstyrelsens ordförande. Dokumentation
saknas från dessa ärenden. Enligt skolchefen uppgår antalet rapporterade fall av kränkande
behandling endast till ett fåtal.
Kommunstyrelsen får via delårsrapport och årsredovisning allmän information om
skolverksamheten bl.a. redovisas resultatet av effektmålet ”Alla är lika mycket värda. Alla känner
sig trygga och ingen utsätts för kränkande behandling eller hot”. Målet har utvärderats genom att
respektive skolområde under vårterminen 2012 genomfört en enkätundersökning. Resultatet visar
att 99 % av eleverna i årskurs fem och 88 % av eleverna i årskurs 8 upplever att de känner trygga
och att de har möjligheter att utvecklas i skolans verksamheter.
Kommentar
Vi har inte funnit några minnesanteckningar från barn- och ungdomsgruppen för 2012. Vi har inte
heller tagit del av några underlag som visar att kommunstyrelsen begärt eller erhållit någon
skriftlig uppföljning från barn- och ungdomsgruppen. Vi kan därför konstatera att den enda
skriftliga uppföljning kommunstyrelsen tillhandahållit under året har varit via delårsrapporten.
Enligt skollagen ska alla fall av kränkande behandling anmälas till huvudmannen, d.v.s. för
Bräcke kommun kommunstyrelsen. För att säkerställa att detta har skett anser vi att
rapporteringen måste dokumenteras och rekommenderar därför att rutinen ses över.
Vi konstaterar att utvärderingen av effektmålen bygger på den enkät eleverna svarat på och på
frågan ”Jag känner mig trygg i skolan”. Vi anser att svaret på den frågan inte kan användas för att
dra några slutsatser om eleverna upplever att de är lika mycket värda och om kränkande
behandling förekommer, vilket kommunstyrelsen verkar ha gjort. Vi rekommenderar därför att
metoden för utvärderingen av målet ses över.
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Vi har i rapporten ”Kommunstyrelsens egna verksamheter”8 konstaterat att arbetsgrupper inte kan
räknas som en del av kommunstyrelsen såsom ett utskott kan vara. Eftersom barn- och
ungdomsgruppen saknar legal status rekommenderar vi i enlighet med ovanstående rapport att
kommunstyrelsen överväger att omvandla gruppen till ett utskott. Vår bedömning är således att
kommunstyrelsen inte har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll för att motverka
kränkande behandling.
Vi kan inte heller, eftersom det saknas skriftlig dokumentation, bedöma om arbetsgruppens
styrning, uppföljning och kontroll för att motverka kränkande behandling är tillräcklig.
Vi rekommenderar därför att kommunstyrelsen ser över metoderna för styrning, uppföljning och
kontroll för att motverka kränkande behandling samt att organistsonen av kommunstyrelsens
arbete ses över.

KPMG, dag som ovan

Lena Medin
Certifierad kommunal revisor
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Marika Lifjell
Kommunrevisionskonsult

2012-10-05
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