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Stadsdelsnämnden lägger yttrandet till handlingarna
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Sammanfattning
Revisionskontoret har under ett antal år granskat arbetet mot mobbning
och annan kränkande behandling i Stockholms skolor. Resultatet har
redovisats i tre olika revisionsrapporter. Revisorerna återkommer nu med
en fjärde rapport med sammanfattande bedömningar och slutsatser när det
gäller skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av
kränkande behandling.
I rapporten föreslås en stadsövergripande policy med grundläggande
principer, tydliga ställningstaganden och konkret vägledning för skolornas
arbete. Förvaltningen anser att Skolverkets Allmänna råd tillsammans med
stadens elevhälsostrategi är tillräckliga styrdokument men vill också
poängtera att det ändå är varje enskild individs ansvar att reagera på
kränkande behandling som är avgörande om man ska lyckas komma till
rätta med problemet.
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Ett annat förslag handlar om tydliga riktlinjer för dokumentation och
förvaring av handlingar i samband med fall av mobbning och andra
kränkningar. Förvaltningen är även positiv till dessa och anser att det är ett
viktigt utvecklingsområde.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för barn och ungdom tillsammans
med rektorsgruppen inom Kungsholmens skolor.

Bakgrund
Stadsdelsförvaltningen har fått revisionskontorets rapport om skolornas
arbete för att motverka mobbning och andra former av kränkande
behandling för yttrande.

Remissen i sammanfattning
Stockholms stads revisionskontor har under ett antal år granskat arbetet
mot mobbning och annan kränkande behandling i Stockholms skolor.
Resultatet av granskningarna har redovisats i tre olika revisionsrapporter.
Revisorerna återkommer nu med en fjärde rapport med sammanfattande
bedömningar och slutsatser när det gäller skolornas arbete för att motverka
mobbning och andra former av kränkande behandling, dels stadens
styrning och uppföljning av detta arbete samt behovet av en för staden
övergripande policy.

Rapportens sammanfattande bedömning och slutsatser:
• En stor majoritet av eleverna trivs bra och känner sig trygga i
skolan, men 5-10 % av eleverna känner sig otrygga och 2-3 %
svarar att de ofta blir mobbade.
•

De granskade skolorna anstränger sig för att arbeta strukturerat och
målmedvetet, men det finns betydande förbättringsområden.

•

Många elever säger att de vuxna i skolan sällan eller aldrig märker
om elever behandlar varandra illa.

•

Det behövs en stadsövergripande policy med grundläggande
principer, tydliga ställningstaganden och konkret vägledning för
skolornas arbete.
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•

Det behövs också tydliga riktlinjer för dokumentation och
förvaring av handlingar i samband med fall av mobbning och andra
kränkningar.

•

Ny lagstiftning ökar kraven på det förebyggande arbetet och
skärper stadens skadeståndsansvar.

•

Erfarenhet från forskning och beprövad verksamhet måste ligga till
grund för rekommendationer om arbetsmetoder.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att det är positivt att en stor majoritet av eleverna trivs
och känner sig trygga men att det är mycket oroväckande att upp till 10 %
känner sig otrygga och att så många återkommande känner sig mobbade.
Det är också förvaltningens uppfattning att skolorna arbetar strukturerat
och målmedvetet.
Kungsholmens skolor har handlingsplaner, som revideras kontinuerligt,
och antimobbningsgrupper som träder i kraft så fort man befarar
mobbning eller annan kränkande behandling. Skolledarna menar också att
man har stor nytta av Skolverkets Allmänna råd som behandlar kränkande
behandling. Flera av nämndens skolor arbetar tillsammans med
organisationen Friends för att motverka mobbning. Den ena 6-9 skolan har
infört livskunskap på schemat och den andra 6-9 skolan planerar för att
göra detsamma. Den ena skolans elevråd har initierat ett projekt, VoVprojektet (Värdegrund och välbefinnande). Elevrådet beskriver sitt projekt
enligt nedan:
Elevrådet vill med olika medel inväva tankar och projekt kring hälsa i den
dagliga undervisningen. Både fysiska och psykiska aspekter ska belysas
och syftet är att se till hela människan. Förutom det som rör det
kroppsliga välbefinnandet vill elevrådet jobba med skolans och varje
enskild elevs värdegrund.
Det är naturligtvis inte acceptabelt att vuxna inte lägger märke till om
elever, och vuxna, behandlar varandra illa. Det är ett självklart uppdrag för
samtliga vuxna i skolans värld att agera kraftfullt och omedelbart vid all
form av mobbning. Mobbning kan också ske utanför skolan och på ett mer
subtilt sätt t.ex. i form av utfrysning. Fritidsverksamheternas personal har
därför en viktig uppgift i att vara observanta på den typen av situationer
och andra former av utanförskap.
Rapporten föreslår en stadsövergripande policy med grundläggande
principer, tydliga ställningstaganden och konkret vägledning för skolornas
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arbete. Förvaltningen anser att skolverkets Allmänna råd tillsammans med
stadens elevhälsostrategi är tillräckliga styrdokument men vill också
poängtera att det ändå är varje enskild individs ansvar att reagera på
kränkande behandling som är avgörande om man ska lyckas komma till
rätta med problemet.
Förslaget om tydliga riktlinjer för dokumentation och förvaring av
handlingar i samband med fall av mobbning och andra kränkningar anser
förvaltningen vara ett viktigt utvecklingsområde. Barn- och
ungdomsverksamheternas chefer på Kungsholmen har haft genomgång
med stadsdelsarkivarierna och arbetar utifrån den dokumenthanteringsplan
som arkivarierna tagit fram.
Avslutningsvis instämmer förvaltningen i revisionskontorets bedömning
att det är nödvändigt att erfarenhet från forskning och beprövad
verksamhet måste ligga till grund för rekommendationer om
arbetsmetoder för att på ett framgångsvist sätt kunna motverka mobbning
och andra kränkningar.

Bilaga
Skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av
kränkande behandling
(rapport 2005:12)

