
Interpellation om stöd till sexuellt utsatta barn 

 
 
Sexuella övergrepp mot barn är vanligare än många tror och tyvärr är det en fråga som allt för ofta inte tas på 
tillräckligt stort allvar.  
 
Andelen barn som utsätts är skrämmande hög. Enligt undersökningar via Stiftelsen Allmänna Barnhuset har 1 
barn av 5 utnyttjats sexuellt, det vill säga sex barn i varje skolklass 1. Därutöver finns ett stort mörkertal. Brås 
statistik visar att 2 av 10 sexualbrott anmäls.  
 
När det gäller sexualbrott mot barn är det dessutom särskilt svårt. Barnen kan oftast inte själva anmäla, vilket gör 
att de är helt beroende av huruvida de blir trodda och om personer som de berättar för väljer att anmäla. Här har 
därför förskola och skola ett stort ansvar. Det handlar både om att anmäla vid misstanke om övergrepp men 
också om att informera om vad barnen har för rättigheter, var de kan vända sig om de blivit utsatta och att på 
bästa sätt stötta de barn som far illa.  
 
Vidare förstärks problematiken i och med att det inte är säkert att barn rakt ut berättar vad de har varit med om. 
De kan signalera på andra sätt och ibland inte alls. Därför krävs kunskap på ämnet hos skolpersonal och det är 
viktigt att faktiskt våga fråga barnen vid misstanke om att det har blivit utsatt. Det är bättre att fråga en gång för 
mycket än en gång för lite.  
 
 
Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till utbildningsnämndens ordförande Helena 
Hedman Skoglund: 
 

• På vilket sätt får förskolepersonal och skolpersonal kontinuerlig utbildning i att lära sig uppfatta de 
signaler som barn ger när de blivit sexuellt utsatta? 

• Hur arbetar kommunen med att säkerställa att förskolepersonal och skolpersonal gör en anmälan om de 
märker att ett barn har blivit sexuellt utsatt? 

• På vilket sätt säkerställer kommunen att barn som blivit sexuellt utsatta får det stöd de behöver?  

• Vilken information får elever om var de kan vända sig om de blir sexuellt utsatta?  

• Vilken information får elever om riskerna för att bli sexuellt utsatta av personer via Internet?  
 
 

 
Uppsala den 22 januari 2020 
 
Linnea Bjuhr 
Ledamot (SD) 

 
1  

http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2015/11/Det-gäller-1-av-5.pdf

