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Granskning av arbetet för likabehandling i skolan 

   

Granskningens inriktning 

Revisorerna i Västerås stad har låtit EY 
granska om grundskolenämnden och 
Skultuna kommundelsnämnd säkerställer 
att elever inte blir utsatta för diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling.  

En fördjupad granskning har skett vid 
Nybyggeskolan, Rönnbyskolan, Skiljebo-
skolan, Bäckbyskolan och Persboskolan. 
Fokus har varit på årskurs 7-9. 

Iakttagelser och slutsatser 
Barn- och utbildningsförvaltningen ger 
skolorna mallar och underlag för hur 
likabehandlingsplaner och planer mot 
diskriminering och kränkande behandling 
kan utformas samt för hur incidenter ska 
dokumenteras och rapporteras. Stadens 
rektorer träffas på lärande ledarforum för 
erfarenhetsutbyte och utveckling och här 
har likabehandlingsfrågan diskuterats. 
Skolorna i Skultuna har egna rutiner som 
kommundelsnämnden fastställt.  

De granskade skolorna har likabehand-
lingsplaner och driver ett främjande och 
förebyggande arbete som till stor del 
uppfyller rekommendationerna i Skolverkets 
allmänna råd. Here4u och IDA är viktiga 
inslag i skolornas likabehandlings-arbete. 

Det saknas samsyn mellan rektorerna om 
vilka incidenter som ska rapporteras till 
nämnd. Det finns heller ingen samsyn på 
skolorna.  Barn- och elevombudsmannen 
har påtalat att det ibland är en diskrepans 
mellan skolans respektive elevens eller 
föräldrarnas bedömning av incidenterna. 

 

 

Nämnderna har inte i tillräcklig grad 
säkerställt att eleverna inte blir utsatta för 
diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling. De har heller inte säkerställt att 
samtliga incidenter om kränkande behandling 
dokumenteras och rapporteras. Samtliga 
skolor har inte skickat sina likabehandlings-
planer till förvaltningen för information.  

Rekommendationer 
Grundskolenämnden och Skultuna 
kommundelsnämnd rekommenderas att: 
 
 Definiera vad som avses med kränkande 

behandling och klargör gentemot skolorna 
vilken rapportering respektive nämnd 
förväntar sig. 
 

 Säkerställa att personalen har kunskap 
och förmåga att göra likartade bedöm-
ningar av vad som ska dokumenteras,  
att dokumentation sker i tillräcklig 
utsträckning samt att det finns rutiner  
för hur dokumentation ska arkiveras. 
 

 Säkerställa att skolorna antar 
likabehandlingsplan för läsåret så snart 
som möjligt under höstterminen. 
 

 Tydliggöra att respektive skola årligen  
för information ska lämna in sin 
likabehandlingsplan. 

 

Revisionen har överlämnat revisionsrapporten 
till Grundskolenämnden och Skultuna kommun-
delsnämnd för yttrande senast den 2016-08-30.  
 

Rapporten är publicerad på stadens hemsida 
www.vasteras.se. För ytterligare information, 
kontakta revisionens ordförande Ulf Höglund  
tfn: 0705-19 14 00  eller revisionssekreterare  
A Björnsson tfn: 021-39 29 21. 
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