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Tjänsteskrivelse Anmälan om kränkande behandling
läsåret 21/22 (au nov)
Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 2010:800, 6 kap 10 §, ska varje enskilt fall av kränkande behandling av barn
eller elev anmälas av rektor till huvudmannen (Barn- och ungdomsnämnden). Personalens
skyldighet att anmäla gäller alla händelser som kan vara kränkande behandling, trakasserier
som sexuella trakasserier. Personalen ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en
händelse är innan de gör anmälan till rektorn. Rektorn ska i sin tur inte göra någon värdering
innan hen anmäler vidare till huvudmannen. Anmälan ska göras skyndsamt.
Beredning
Efter anmälan om kränkande behandling ska händelsen utredas. Ansvaret för att utreda är
delegerat till respektive rektor som avgör hur och av vem utredningen genomförs. Syftet är
att samla in tillräckligt med information och kunskap om situationen för att kunna bedöma om
barnet eller eleven har blivit utsatt och vilka åtgärder som i så fall måste genomföras för att få
stopp på kränkningarna. Utredningens storlek och genomförande anpassas till det enskilda
fallet. Om ett barn eller en elev har blivit utsatt för kränkande behandling ska åtgärder
skyndsamt vidtas. De ska leda till att kränkningarna upphör. Vilka åtgärder som behövs beror
på vad utredningen visar. Anmälan, utredning, åtgärder och uppföljning dokumenteras i
särskild tjänst ”KB-process” där såväl huvudman som förskole- och skolenhet kan följa och
analysera de anmälningar som upprättas.
Under perioden 21-10-12 till 2021-11-02 har 102 anmälningar inkommit.
Under verksamhetsåret har totalt 330 anmälningar inkommit, det finns 79 anmälningar utan
dokumenterad påbörjat utredning, 106 ärenden som påbörjats och 207 ärenden har under
perioden avslutats. Förvaltningen följer upp ”ej påbörjade” ärenden 1-2 gånger/månad för att
säkerställa att händelser skyndsamt utreds.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
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