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Granskning av arbetet mot kränkande behandling och 
diskriminering i skolan 

Granskningens inriktning 
KPMG har av Kramfors kommuns revisorer 
fått i uppdrag att granska uppföljning av 
privata utförare. 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. 
Sammanfattning  
Sammanfattningsvis bedömer vi att det 
finns brister i 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 barn- och 
utbildningsnämnden: 

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

• 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)  

 
• 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)  

 
• 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)  

 
• 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)  

Revisorernas rapport ”Granskning av 
arbetet mot kränkande behandling och 
diskriminering i skolan” kan i sin helhet 
läsas på www.kramfors.se (sökväg via 
kommun och demokrati, politik och 
demokrati, revision). 
 
För ytterligare information kontakta:  
Revisionens ordförande  
Bertil Wiklund, tfn 070 – 627 27 37  
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