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 Utbildningsnämnden 

Fråga om redovisning av kränkningar  

Förslag till beslut  
Utbildningsnämnden föreslås besluta  
 
att avslå förslaget om redovisning av kränkningar av lärare i samband med redovisningen av 
skolklagomål, samt 
 
att avslå förslaget om redovisning av skolklagomål uppdelat på grad av allvar 
 
Bakgrund 
I samband med redovisning av uppföljning skolklagomål och anmälan av kränkande 
behandling andra halvåret 2016, föreslog Martin Wisell (kd) 
att antalet fall av lärare som utsätts för kränkningar fortsättningsvis ska redovisas i 

samband med redovisningen av skolklagomål. 
att uppdra åt förvaltningen att i fortsättningen redovisa skolklagomål uppdelat på 

tillbudens grad av allvar. 
 
Föredragning 
Redovisning av kränkning av lärare 
Redovisningen av skolklagomål och anmälda kränkningar av elever bygger på ett ansvar som 
utbildningsnämnden har som skolhuvudman enligt skollagen. I de fall där lärare utsätts för 
kränkande behandling gäller arbetsmiljölagen och Uppsala kommun har ansvar för att hantera 
situationen som arbetsgivare. För att inte skapa oklarheter i roller och ansvar bör dessa båda 
frågor hållas åtskilda. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följer rutiner som tagits fram i 
samverkan med de fackliga parterna. Kommunstyrelsen ansvarar för dessa rutiner.   
 
Utbildningsförvaltningen föreslår att förslaget avslås.   
 
Redovisning av skolklagomål på grad av allvar 
Skolorna har ansvar att anmäla till huvudmannen om en elev uppges ha blivit kränkt. Det är 
elevens uppfattning som ska vara vägledande om en anmälan ska göras. Skolan ska vidare 
utreda vad som ligger bakom händelsen. Eftersom anmälan ska göras snarast är det alltså 
oftast ännu inte fullt ut klarlagt vad som har hänt vilket gör att bedömningen av allvaret blir 
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svår. Att göra en gradering skulle innebära att en tjänsteman skulle göra en tolkning av 
allvaret i en händelse som riskerar att inte överensstämma med det berörda barnets 
uppfattning. Det finns också en risk att det framstår som att vissa typer av kränkningar inte 
behöver tas på lika stort allvar.  
 
Skolan ska ta varje uppgift eller annan signal om kränkande behandling på allvar och 
utbildningsförvaltningen föreslår att förslaget avslås.   
 
Konsekvenser för barn/elever 
Ej aktuellt eftersom förslaget inte innebär någon förändring. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt eftersom förslaget inte innebär någon förändring. 
 
 
 
 
Utbildningsförvaltningen 
 
 
Birgitta Pettersson  
Utbildningsdirektör 
 


	Fråga om redovisning av kränkningar

