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Svar på interpellation om mobbning, våld och 

kränkande behandling i skolan 

Arbetet för likabehandling och mot kränkande behandling styrs av skollagen (2010:800) 

kap 6, barnkonventionen, diskrimineringslagen (2008:567, ändrad 2014:958), läroplan Lgr 

11, Barn och elevskyddslagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling av barn och elever samt kan även socialtjänstlagen vara 

tillämpningsbar.  

I skollagen kap 6 finns regler om åtgärder mot kränkande behandling. Varje förskola 

och skola ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling. 

Förebyggande åtgärder ska genomföras och en plan sak upprättas årligen.  

I barn och utbildningsnämndens delegationsordning under punkt 6.1- 6.6 finns 

ansvarsfördelningen beskriven enligt följande.   

Ärende Lagrum Delegat 

6.1 Ansvar för att personaeln fullgör de 

skyldigheter som anges i SL 6. Kap., när de 

handlar i tjänsten eller inom ram för 

uppdraget 

Skollagen 6:5 Närmaste chef 

6.2 Ansvar för att bedriva ett målinriktat arbete 

för att motverka kränkande behandling av 

barn och elever 

Skollagen 6.6 Rektor/ förvaltningschef 

6.3 Ansvar för att förebygga och förhindra 

kränkande behandling 

Skollagen 6:7 Rektor/ förvaltningschef 
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6.4  Beslut om plan mot diskriminering och 

kränkande behandling 

Skollagen 6:8 Rektor/ förvaltningschef 

6.5 Anmälningar från rektor 

För huvudmannens räkning motta 

anmälningar från rektorer om ett barn eller 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 

behandling 

Skollagen 6:10 Förvaltningschef 

6.6 Utredningsansvar  

Ansvar att skyndsamt utreda en anmälan om 

kränkande behandling samt vidta åtgärder  

Skollagen 6:10 Rektor/  

förvaltningschef 

 

Vid en situation som kan vara kränkande behandling eller diskriminering och eller 

trakasserier görs en anmälan på framtagen blankett samt en utredning utifrån framtagen 

blankett. Alla anmälningar som ovan rapporteras till nämnden. Återkoppling sker till 

berörda parter. En elev kan också i särskilda fall stängas av eller varnas i enlighet med 

skollagen kap 5:11 samt kap 5:17-20. Blanketter och rutiner för detta finns.  

Förvaltningens elevhälsoarbete organiseras från våren 2020 för att kunna jobba mer 

förebyggande än åtgärdande och anpassas utifrån elevhälsans uppdrag. Barn och 

utbildningsförvaltningens förskolor och skolor har ett nära samarbete med socialtjänst.  

Förvaltningen har också sedan 2018 uppdrag inom 1:e läraruppdraget angående 

värdegrundsarbete som beskrivs nedan: 

 

Uppdraget kring värdegrunden  

Skolan ska genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever 

känner sig trygga och respekterade. Detta ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt 

värdegrundsarbete. Värdegrunden blir därmed något vi gör och skolans värdegrund, så 

som styrdokumenten formulerar den, genomsyrar verksamheten först när vi medvetet 

väljer och agerar på ett sätt som främjar elevers lika rättigheter och möjligheter i skolan. 

Genom diskrimineringslagen förstärks skolväsendets ansvar att aktivt arbeta för att 

upptäcka, analysera, åtgärda och följa upp risker för diskriminering. Principen ur 

Barnkonventionen om barnets bästa och barnets rätt att uttrycka åsikter i alla frågor som 

rör barnet är också vägledande och finns med som utgångspunkt i skollagen. 

 
Beskrivning av uppdraget  

Vi har en levande plan mot diskriminering och kränkande behandling och en 

värdegrundsplan för grundskolorna i Tibro. Implementering och aktualisering av planerna 

ska ske kontinuerligt och revideras vid varje läsårstart. Ansvarig för arbetet är förstelärare 

på varje skolenhet som ansvarar för:  
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• att skolorna analyserar resultat, reviderar och utvecklar planerna.

• att skolorna implementerar nyheter i de aktuella planerna samt implementerar

planerna för nyanställda. 

• att tillsammans med elevhälsan undersöka skolornas arbetssätt och rutiner så

att inga elever missgynnas på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Det 

kan handla om allt ifrån bemötande till om skolans lokaler är tillgängliga.  

• att hålla sig uppdaterad inom ämnet vad gäller forskning och nya rön samt

sprida kunskaper vidare på skolenheten. 

Vid barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-26 ( Dnr 2019-000063 002) 

fattades beslut om att arbetsutskottet vid varje sammanträde under 2019 ska kontrollera 

processen/rutinen för ”Skoljuridiska beslut delges nämnden”. 

Arbetsutskottets beslutade att skoljuridiska beslut ska kontrolleras kvalitativt och 

kvantitativt enligt följande: 

• Kvalitativ kontroll - Vid beredningen utser presidiet två delegeringsbeslut, anmäld

vid föregående nämndssammanträde, för en kvalitativ kontroll – att utföras och

redovisas av förvaltningen vid nästkommande sammanträde med arbetsutskottet.

• Kvantitativ kontroll - En sammanställning över antalet anmälda delegeringsbeslut

till barn- och utbildningsnämnden per månad från respektive funktion.

Arbetsutskottet beslutade vidare att de under våren 2020 skulle få en redovisning från 

varje rektor av enhetens hantering kring kränkande behandling av barn/elev. Alla skolor 

och förskolan har under våren 2020 redovisat arbetet kring likabehandling och mot 

kränkande behandling.   

Arbetet med att jobba för likabehandling mot kränkande behandling är ett ständigt 

pågående arbete. Detta arbete blir aldrig färdigt. Detta är ett prioriterat område för 

förvaltning och nämnd. Att ha många anmälningar visar inte att förskolor och skolor jobbar 

dåligt med detta utan visar på att medarbetarna jobbar aktivt med detta att de är 

uppmärksamma på vad som skulle kunna vara kränkande eller diskriminerande 

behandling, situationer etc. Diskussioner om värdegrund, diskriminering, kränkande 

behandling samt att ha ett normkritiskt perspektiv ska alltid vara på agendan i all 

verksamhet inom Barn & Utbildning. 

Alda Danial (L) 

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
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