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Kränkande behandling i grundskolan (rapport 
2018:1) 

Stadsrevisionen har granskat kränkande behandling utifrån skol-

lagens krav och stadens mål. Syftet med granskningen har varit att 

bedöma om utbildningsnämnden arbetar för att förebygga, förhindra 

och åtgärda kränkningar i grundskolan utifrån gällande lagstiftning.  

Granskningen har avgränsats till utbildningsnämnden och fyra 

grundskolor. Inom grundskolorna har intervjuer genomförts med 

elever, lärare, elevhälsoteamspersonal och rektorer. Berörda inom 

utbildningsförvaltning har också intervjuats.  

Bedömning 

Den sammanfattande bedömningen är att nämnden och skolors 

rutiner för uppföljning och analys avseende kränkande behandling 

är otillräcklig. Vidare bedömer stadsrevisionen att samtliga 

granskade skolor inte har tillräckliga rutiner för det upptäckande 

och förebyggande arbetet. I detta arbete behöver också eleverna 

involveras. Samtliga skolor har dock rutiner för att åtgärda 

kränkningar. Nämndens anmälningsrutin vad gäller kränkande 

behandling behöver också efterlevas i större utsträckning. 

 

För övrigt finner stadsrevisionen det anmärkningsvärt att nämnden 

inte vidtagit tillräckliga åtgärder för uppföljning och analys med 

tanke på att stadsrevisionen och Skolinspektionen tidigare har 

identifierat uppföljning och analys som ett centralt och angeläget 

utvecklingsområde.  

Rekommendationer 
Utifrån redovisade iakttagelser och bedömningar lämnas följande 

rekommendationer till utbildningsnämnden: 

 Nämnden bör säkerställa att samtliga skolor arbetar mer 

målinriktat och att det finns rutiner vad gäller det 

upptäckande och förebyggande arbetet, inklusive 

nätkränkningar.  
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 Nämnden bör försäkra sig om att det i samtliga skolor finns 

rutiner för att elever får större inflytande i arbetet mot 

kränkande behandling.  

 

 Nämnden bör se till att samtliga skolors planer mot 

kränkande behandling uppfyller författningens krav och att 

planerna är förankrade bland personal och elever i skolorna. 

 

 Nämnden bör försäkra sig om att anmälningsrutinen vad 

gäller kränkande behandling efterlevs.  

 

 Nämnden måste försäkra sig om att det finns rutiner för 

uppföljning och analys, både centralt och i skolorna. Detta 

kan öka förutsättningarna för nämnden och skolor att 

uppmärksamma en viss typ av kränkningar och bekämpa 

dem särskilt. 

 

 Nämnden bör säkerställa att samtliga skolors elevhälso-

vårdsteam är involverade i arbetet mot kränkande 

behandling. 

 

 Nämnden bör i större utsträckning erbjuda den utbildning 

som personalen i skolorna är i behov av för att kunna 

upptäcka, åtgärda och förhindra alla former av kränkande 

behandling.  

 

Revisorerna i revisorsgrupp 1 beslutade 2018-01-31 att överlämna 

rapporten till utbildningsnämnden. Yttrandet har begärts in till 

revisorsgrupp 1 senast den 30 april 2018. 

 

Frågor om rapporten besvaras av: 

Förtroendevald revisor Amanj Mala-Ali, 070-234 28 11 

Förtroendevald revisor Birgitta Guntsch, 073-159 12 43 

Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, 08-508 29 465 

 

 


