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§ 81 Dnr 2018.428 BUN

Uppföljning av anmälningar om kränkande behandlingar läsåret
2017/2018
Ärendebeskrivning
Diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2012:800) reglerar skolans och förskolans
skyldigheter både vad gäller förebyggande arbete och vidtagande av åtgärder när en
diskriminering eller kränkning ägt rum. Enligt skollagen 6 kap 10 § är förskolechef och rektor
skyldig att anmäla om ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling till
huvudmannen.
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att årligen följa upp hur många anmälningar som
har inkommit till huvudmannen varje läsår, som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
Beredning
Under läsåret 2017/2018 har 48 anmälningar om kränkande behandling inkommit till
förvaltningen, vilket är 20 fler än föregående läsår. Av de 48 anmälningar som inkommit rör
25 st pojkar och 23 st flickor, till skillnad från föregående visar årets resultat en mer jämn
fördelning mellan könen. Inga anmälningar har inkommit som rör elever med intersextillhörighet. Anmälningarna är relativt spridda över årskurserna vilket liknar tidigare läsår.
Anmälningarna har inkommit från 12 olika skolor samt 3 förskolor, föregående läsår inkom
anmälningar från 11 olika skolor. Av 48 anmälningar rör 6 st händelse mellan lärare och elev
samt ett fall mellan barn och pedagog. Resterande 41 st anmälningar rör händelser mellan
barn/elever som blivit kränkta av annat barn/elev.
Tabellen visar antal anmälningar per årskurs och kön.
Årskurs
Pojkar
9
1
8
2
7
4
6
3
5
2
4
1
3
3
2
5
1
0
Förskoleklass
2
Förskola
2
Totalt
25
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Flickor
1
1
5
5
1
1
1
1
2
2
3
23
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Förvaltningen kan konstatera att fysiska kränkningar är den vanligast förekommande
kränkningen, därefter kommer verbala kränkningar som förekommer i nästan lika hög
utsträckning (25 fysiska och 20 verbala). Psykiska kränkningar har förekommit i 10 fall.
Föregående år var verbala kränkningar den vanligast förekommande med 15 verbala och 11
fysiska.
Förvaltningen har jämfört ovanstående siffror och typ av kränkning med vad som
framkommer i Friends rapport 2018 gällande information om kränkande behandling (se
bilaga) och kan konstatera vissa likheter gällande bl.a. ålder, typ av kränkning och otrygga
platser. Otrygga platser som förvaltningen ser omnämns mest i anmälningarna är skolgård
och korridor. Friends rapport visar att skolgård, omklädningsrum och toaletter är vanligast
förekommande. Friends rapport har detta år fokuserat mindre på könstillhörighet och lagt
mer fokus på ålder och upplevelser. Förvaltningen kan se att rapportens redovisade verbala
kränkningar liknar de som förekommer i anmälningarna till huvudmannen i Alingsås
kommun.
Under 2017 tog Skolinspektionen emot 1843 kränkningsärenden, varav 1130 rörde pojkar
och 713 flickor. I Skolinspektionens framtagna statistik för första halvåret 2018 går att utläsa
att fördelningen gällande inkomna kränkningsärenden rör 525 pojkar och 394 flickor.
Förvaltningen kan konstatera att Alingsås kommun inte följer trenden gällande ovan på
samma sätt som föregående år där anmälningar rörande pojkar var fler.
Förvaltningen har under läsåret 2017/2018 fortsatt arbetet med att upprätthålla den interna
anmälnings- och utredningsprocessen genom tydliga mallar och rutiner samt utbildat
skolledarna i diskrimineringslagens nya delar. Förvaltningen behöver arbeta mer med
kränkningar som sker på nätet då förvaltningen ser en ökning av kränkningar där.
Förvaltningen kan se att verksamheterna dokumenterar händelser i större utsträckning, i
incidentrapporter samt anmäler till förskolechef/rektor, men arbetet med att informera och
utbilda behöver fortskrida och hållas levande. Förvaltningen ser även i år en förbättring
gällande anmälningsförfarandet och det kan bero på de effektiviseringar samt
utbildningstillfällen som tidigare ägt rum. Verksamheternas arbete med förebyggande och
främjande åtgärder för att motverka kränkande behandling fortskrider.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljningen och lägger den till handlingarna.
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