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Uppföljning av planer mot diskriminering och kränkande
behandling läsåret 2017/2018
Ärendebeskrivning
Skolverket har beslutat att upphäva de allmänna råden eftersom delar av råden inte längre är
aktuella. Råden grundar sig delvis på bestämmelser i diskrimineringslagen och förordningen
om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande
behandling som är upphävda eller har ändrats. Från och med den 1 januari 2017 gäller nya
bestämmelser om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. Skollagens
bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling (6 kapitlet) har inte ändrats.
Huvudmannen ska se till att varje verksamhet regelbundet kartlägger och analyserar sin
organisation och sina arbetssätt för att försäkra sig om att det inte finns något som leder eller
riskerar att leda till diskriminering eller kränkande behandling. Huvudmannen 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, elever eller studenter som deltar i eller söker till
verksamheten, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder samt förebygga och
förhindra trakasserier. Detta är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.
Förvaltningens uppföljning består av ett ”stickprov” av 10 planer/år. Utöver förvaltningens
granskning ska alla rektorer och förskolechefer granska sina egna planer mot kränkande
behandling genom förvaltningens framtagna mall för att se att alla kriterier är uppfyllda.
Förvaltningens yttrande
Urval har skett av planer som inkommit till barn- och ungdomsförvaltningen fram till och med
den 6 mars 2018. Vid det datumet hade 53 av 63 stycken planer inkommit. Planerna har
inkommit vid olika tidpunkter och urval har gjorts vid samma tidpunkt för förskola, grundskola
och fritidshem. Grundsärskolan ingår i grundskolans plan. Av dessa har ett slumpmässigt
urval använts genom att ta 4 planer från förskolan, 4 från grundskolan och 2 från fritidshem.
Detta för att säkerställa att alla verksamheter ingår i stickprovsurvalet.
Planerna som ligger till grund för uppföljningen är Gustav Adolfsskolan, Magra skola,
Ödenäs skola/fritids, Stora Mellby skola, Lövhyddans förskola, Kastanjens förskola, Gräfsnäs
förskola, Hemsjö förskola, Nolbyskolans fritidshem och Sollebrunns fritidshem. I urvalet
ingick även Kullingsbergs fritidshem men då ingen plan fanns att tillgå för 17/18 gjordes ett
nytt urval där Sollebrunns fritidshem blev utvald.
Förvaltningen har granskat ovanstående verksamheters planer mot kränkande behandling
och alla planer förutom en uppfyller de 5 kriterier (se bilaga) som finns upprättade. Den plan
som inte uppfyller kriterierna saknar kartläggning av elevernas trygghet och trivsel.
Förvaltningen ser, som tidigare, att vissa planer behöver ses över i form av textredigering,
struktur, begreppsformulering och att tydlig och lagenlig ärendegång saknas i arbetet mot
kränkande behandling.

Utvecklingsområden:








2 av 10 planer saknar en tydlig rutin/ärendegång gällande anmälan om kränkande
behandling.
1 av 10 genomförde ingen GR-enkät och har således inte med den som underlag i
arbetet med kartläggningen.
4 av 10 planer saknar en analys och ett resultat av kartläggningen.
6 av 10 planer innehåller inte ett komplett kartläggningsarbete. I en av dessa sex
planer har kartläggningen inte tagits med alls.
2 av 10 planer saknar rutiner, incidentrapport och anmälningsblankett för kränkande
behandling.
2 av 10 planer saknar tydlighet kring hur planen ska levandehållas under året.
2 av 10 planer saknar gedigen genomgång och resultat från utvärdering av förra årets
plan.

Förvaltningen kan se en förbättring från föregående år gällande antalet inskickade planer och
att fritidshemmens planer separerats från skolan. Det ska finnas en plan för varje
verksamhet, skola, fritidshem, förskola och att planen ska avspegla och utgå från
förhållandena i varje enskild verksamhet. Förvaltningen kan se att de verksamheter som
använt mallen i sin helhet eller tagit innehållet och applicerat i egen mall har en mer
genomarbetad plan än de verksamheter som inte utgått från den.
De flesta planerna innehöll rutiner, incidentrapport och anmälningsblankett för kränkande
behandling, vilket är positivt. Alla planer behöver dock innehålla dessa dokument och ett
förtydligande av detta kommer att göras ut till verksamheterna för att säkerställa att alla
planer mot kränkande behandling innehåller alla nödvändiga blanketter. Vidare behöver flera
av verksamheterna förtydliga och förbättra sitt kartläggningsarbete. Förvaltningens arbete
med att utbilda och informera verksamheterna i frågor gällande ovan samt kränkande
behandling och trakasserier fortskrider.
Förvaltningen ger återkoppling till de förskolechefer och rektorer som ansvarar för de planer
som ingått i urvalet.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen och lägger denna till handlingarna.
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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