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1

Sammanfattning
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att göra en uppföljning av tidigare
granskning gällande kränkningar och diskrimineringar i skolan år 2014, som i sin tur var
en uppföljning av rapport från år 2011. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017.
Vid tillfället för föregående granskning bedömdes att flertalet av de beslutade
åtgärderna var vidtagna, men att ett antal åtgärder kvarstod. Åtgärderna avsåg
nämndens rutiner för återrapportering av och kännedom om alla anmälningar, rutiner
för att nå även icke svensktalande och analfabeter med information om
likabehandlingsplanen vid Mörsils skola, samt att samtliga skolors likabehandlingsplan
finns tillgängliga på kommunens hemsida.
Barn- och utbildningsnämnden får tre gånger per år en tertialrapport på
huvudmannanivå. I tertialrapporten ingår en sammanställning och analys av inkomna
kränkningar till huvudmannen.
Det finns en fastställd riktlinje för hantering av anmälningar, vilka inskickas till
huvudman av rektor/förskolechef. Samtliga anmälningar finns tillgängliga vid bland
annat varje nämndssammanträde.
Rutiner och åtgärder har utvecklats vid Mörsils skola för att nå även icke svensktalande
och analfabeter, bland annat genom att särskilda föräldraträffar arrangeras på olika
språk.
Vid genomgång av kommunens hemsida konstateras att aktuella likabehandlingsplaner
inte finns tillgängliga.
Vår sammanfattande bedömning är att rutiner upprättats och det skett en tydlig
utveckling inom området sedan föregående granskning, men att det behöver
säkerställas att likabehandlingsplanerna finns tillgängliga via kommunens hemsida.
Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden

— att säkerställa att gällande likabehandlingsplaner publiceras och tillgängliggörs via
kommunens hemsida, se avsnitt 3.3.
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Inledning/bakgrund
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att göra en uppföljning av tidigare
granskning gällande kränkningar och diskrimineringar i skolan år 2014, som i sin tur var
en uppföljning av rapport från år 2011. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017.
Vid tillfället för föregående granskning bedömdes att flertalet av de beslutade
åtgärderna var vidtagna, men att ett antal åtgärder kvarstod.
Åre kommuns revisorer bedömer utifrån risk och väsentlighet att det är angeläget att
skolan är trygg, och att det finns rutiner för att motverka och fånga upp kränkning och
diskriminering. Kommunens revisorer bedömer också att det finns en risk för att
tillräckliga åtgärder ej vidtagits.

2.1

Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att granska om rekommendationerna från den tidigare
uppföljningen har genomförts.
Vi har därför granskat:

— Om nämnden har upprättat rutiner för återrapportering och har kännedom om alla
anmälningar.

— Om rutiner finns för att nå även icke svensktalande och analfabeter med
information om likabehandlingsplanen i Mörsil.

— Om samtliga skolors likabehandlingsplan finns tillgängliga på kommunens hemsida.

2.2

Avgränsning
Granskningen omfattar barn- och utbildningsnämnden.

2.3

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna/verksamheten uppfyller:

— Kommunallagen 6 kap. 7 §
— Skollag (SFS 2010:800) och Diskrimineringslag (2008:567)
— Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan
mot kränkande behandling

— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut

2.4

Ansvarig nämnd
Granskningen avser barn- och utbildningsnämnden.

2.5

Projektorganisation/granskningsansvariga
Granskningen har utförts av Mikael Lindberg, kommunal revisor under ledning av Lena
Medin, certifierad kommunal revisor.
Rapporten är saklighetsgranskad av Lottie Corrias-Näslund, barn- och utbildningschef.
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2.6

Metod
Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudier av relevanta dokument
— Granskning av hemsida
— Intervjuer med tjänstemän
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Resultat av granskningen

3.1

Rutiner för återrapportering och kännedom om anmälningar
I den tidigare genomförda uppföljande granskningen år 2014 konstaterades att
nämnden inte får en sammanställd rapport två gånger per år över kränkande
behandling, enligt då gällande rutin. Vidare bedömdes att det med anledning av
Skolinspektionens kritik fanns risk att samtliga anmälningar inte kommer rektor och
därmed inte heller nämnden till känna.
Dokumentet ”Rutin för systematiskt kvalitetsarbete inom Åre kommuns barn- och
utbildningsverksamheter” har reviderats flera gånger sedan granskningen år 2014, och
nuvarande version gäller från 2016-01-01. Av denna framgår att tre gånger per år
sammanställs en tertialrapport på huvudmannanivå, som delges barn- och
utbildningsnämnden. I tertialrapporten ingår en sammanställning och analys av
inkomna kränkningar till huvudmannen.
En riktlinje för hanterandet av kränkande behandling finns upprättad, och nuvarande
version gäller från 2017-05-31. I denna tydliggörs hanteringen avseende de olika
momenten incidentrapport, utredning och åtgärder samt anmälan till huvudman. Som
bilagor till riktlinjen finns de blanketter som ska användas för respektive moment.
Av riktlinjen framgår också gällande delegation till rektor/förskolechef att utreda och vid
behov vidta åtgärder. Rektor/förskolechef skickar direkt in anmälningar till
nämndsekreterare, vilka förvaras i en sekretesspärm. Pärmen finns med vid varje
nämndsammanträde, och är även övrig tid tillgänglig för nämndsledamöterna.
Området tas upp och behandlas regelmässigt på alla verksamhetsnivåer, dels för att
hålla ämnet aktuellt och dels för att säkra ett gemensamt synsätt och referensram.
Elevhälsan är ett stöd i detta arbete, både på enskild medarbetarnivå som på enhetsoch förvaltningsnivå.
Barn/elever respektive vårdnadshavare medvetandegörs genom bland annat
information genom befintliga strukturer, såsom klassråd, elevråd, föräldramöten och
föräldraråd. Därutöver har vårdnadshavarna möjlighet till inflytande vid framtagande av
likabehandlingsplan inom respektive enhet.
Vår bedömning
Vi bedömer att rutiner för återrapportering finns upprättade och att nämnden får
kännedom om alla anmälningar.
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3.2

Rutin för att nå även icke svensktalande och analfabeter med
information om likabehandlingsplanen i Mörsil
I den tidigare genomförda uppföljande granskningen år 2014 konstaterades att såväl
elever som föräldrar är delaktiga och hålls informerade om likabehandlingsplanen vid
Mörsils skola. Samtidigt uppges att en utmaning är att nå samtliga föräldrar, även de
som inte talar svenska eller är analfabeter, och att det arbetet behöver vidareutvecklas.
Åtgärder som införts vid Mörsils skola är att anordna särskilda föräldraträffar, som
komplement och fördjupning till ordinarie föräldramöten. Dessa arrangeras på flera
olika språk varje hösttermin, för att möjliggöra ett bra informationsutbyte. Vidare kallas
berörda elever med vårdnadshavare till flera utvecklingssamtal per termin, där vid
behov språkstödjare eller tolk deltar. Därutöver har informationsmaterial, t ex
broschyrer, översatts till ett flertal olika språk.
Vår bedömning
Vi bedömer att rutiner och åtgärder utvecklats vid Mörsils skola för att nå även icke
svensktalande och analfabeter.

3.3

Samtliga skolors likabehandlingsplan finns tillgängliga på
kommunens hemsida?
I den tidigare genomförda uppföljande granskningen år 2014 konstaterades att de
flesta skolors likabehandlingsplan fanns tillgänglig på hemsidan, och rekommenderade
att så ska finnas för samtliga skolor.
Vid en genomgång av kommunens hemsida finns igen likabehandlingsplan publicerad i
anslutning till respektive förskola eller skolas sida. Därför gjordes en sökning på ordet
”likabehandlingsplan” i sökrutan på kommunens hemsida. Vid denna sökning hittades
en aktuell likabehandlingsplan för läsåret 2016/2017 gällande Åre gymnasieskola.
Därutöver hittades likabehandlingsplaner för fem skolor, där den mest aktuella gällde
läsåret 2014/2015.
Enligt uppgifter från intervjuade är det meningen att likabehandlingsplaner ska finnas
tillgängliga för respektive enhet via kommunens hemsida. En möjlig förklaring som
framgår till att det saknas är att kommunen under året har gjort om hela hemsidan, och
att det i samband med detta missades eller hittills inte hunnits med att lägga in aktuella
likabehandlingsplaner.
Enligt uppgifter från intervjuade finns aktuella likabehandlingsplaner publicerade på
Unikum, som är ett verktyg för bland annat kommunikation mellan verksamhet, elever
och vårdnadshavare.
Vår bedömning
Vi konstaterar att aktuella likabehandlingsplaner inte finns tillgängliga via kommunens
hemsida.
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Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att säkerställa att gällande
likabehandlingsplaner publiceras och tillgängliggörs via kommunens hemsida.

KPMG, dag som ovan

Mikael Lindberg

Lena Medin

Kommunal revisor

Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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