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Uppföljning av planer mot kränkande behandling
Ärendebeskrivning
Enligt skollagen kap 6 § 8 ska huvudmannen ”se till att det varje år upprättas en plan med en
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling
av barn och elever. 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”. Årligen följer Barnoch ungdomsnämnden upp arbetet med kränkande behandling som en del i huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete. Tidigare uppföljningar har bestått av granskning baserad på
stickprov per verksamhetsform. Från och med uppföljning av läsåret 2018/2019 granskas
planerna systematiskt. Granskningen periodiseras över tre år med utgångspunkt från
teamorganisationen där samtliga planer per team är föremål för granskning.

Förvaltningens yttrande
De team som omfattas av denna granskning är Bjärke, Ängabo och Nolby. Av totalt 26
skolor, fritidshem och förskolor har 22 planer mot kränkande behandling inkommit eller på
annat sätt tillgängliggjorts. Förvaltningen tillhandahåller en mall för plan mot diskriminering
och likabehandling. Det ska finnas en plan för varje verksamhet, skola, fritidshem, förskola
och planen ska avspegla och utgå från förhållandena i varje enskild verksamhet. Ett
omfattande utvecklingsarbete med att ta fram en ny mall och anvisningar för arbetet med
planer mot kränkande behandling pågår inom förskoleverksamheterna. Det arbetet är
försenat och flera förskolechefer har inväntat det arbetet och har därför inte upprättat någon
ny plan för läsåret. I de fall ingen har upprättats för det aktuella läsåret har senast upprättade
planen granskats. Samtliga planer (utom en plan för ett fritidshem, som är mer att betrakta
som en riskanalys för fritidshemmet) anses följa de grundläggande kraven på dokumentation
kring kartläggning, åtgärder, uppföljning samt ansvar och förankring. Dock behöver flera av
verksamheterna förtydliga och förbättra sitt kartläggningsarbete och tydligare tidsplanera
identifierade åtgärder. 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.
Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen och lägger denna till handlingarna.

Jan Magnusson
tf. Förvaltningschef

Jan Magnusson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-26

Karin Berg
Förvaltningssekreterare

