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Barn- och utbildningsnämnden

Uppföljning kränkande behandling juni

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller uppföljning av anmälningar om kränkande behandling inom barn- och
utbildningsnämndens verksamheter under perioden 16 mars till 15 juni 2022, samt 1
januari till 15 juni. Statistik kopplad till dessa 76 ärenden redovisas nedan.

Förvaltningens synpunkter
Under aktuell period har totalt 76 ärenden rapporterats i förvaltningens system för
anmälning av kränkande behandling. 7 av händelserna har bedömts som ej fall av
kränkande behandling, efter utredning utförd av skolan. De är medräknade i statistiken
nedan.

Av de inrapporterade ärendena är den utsatte en pojke i 59 procent (45) av fallen, en
flicka i 35,5 procent (27) av fallen och hen/annat i 3,9 procent (3) av fallen. I 1,3
procent av anmälningarna har inget kön angetts på den utsatte. Den som utsätter är i
80 procent (68) av de inrapporterade fallen en pojke och 18,8 (16) procent av fallen en
flicka. I en procent av anmälningarna har inget kön angetts på den som utsätter.

Enhet Andel 1 jan-
15 juni

Andel 16
mars-30 april

Andel 1 maj-
31 maj

Andel 1 juni-
15 juni

Dansutskolan 43,4 % (33) 28 % (7) 45,5 % (5) 40 % (2)

Frejaskolan 26,3 % (20) 32 % (8) 27,5 % (3) 40 % (2)

Kvarnbackaskolan 2,6 % (2) 4 % (1) - -

Welanderborgs skola 14,6 % (11) 20 % (5) 18 % (2) 20 % (1)

Fågeldansens förskola 5,3 % (4) - - -

Förskolan Korallen 2,6 % (2) 8 % (2) - -

Förskolan Ringleken 1,3 % (1) - - -

Förskolan Ängen 4 % (3) 8 % (2) 9 % (1) -
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Viktigt att betona är att antalet anmälningar inte är synonymtmed antalet inträffade
händelser, då flera anmälningar kan ha gjorts för samma händelse, om flera elever blev
utsatta vid samma tillfälle.

* Med årskurs avses den årskurs som den som utsatts för kränkande behandling går i.

Statistiken visar på en tendens för de två yngre stadierna att ha högre andel
anmälningar om kränkande behandling jämfört med högstadiet.

Statistiken visar på en fortsatt överrepresentation av anmälda kränkningar som ägt
rum på skolgården.

Årskurs* Andel 1 jan-
15 juni

Andel 16
mars-30 april

Andel 1 maj-
31 maj

Andel 1 juni-
15 juni

Förskola 13,2 % (10) 16 % (4) 9 % (1) -

Förskoleklass 10,5 % (8) 8 % (2) - -

Lågstadium 35,5 % (27) 36 % (9) 36 % (4) 80 % (4)

Mellanstadium 32,9 % (25) 36 % (9) 27 % (3) 20 % (1)

Högstadium 5,3 % (4) 4 % (1) 18 % (2) -

Ej angett 2,6 % (2) - 9 % (1) -

Plats Andel 1 jan-
15 juni

Andel 16
mars-30 april

Andel 30
april-31 maj

Andel 31
maj-15 juni

Inne på förskola 9,6 % (8) 11 % (3) 8,3 % (1) -

Kapprum 4,8 % (4) 3,7 % (1) 8,3 % (1) -

Klassrum 15,7 % (13) 14,8 % (4) 42 % (5) 20 % (1)

Korridor 7,2 % (6) 3,7 % (1) - 20 % (1)

Matsal 6 % (5) 14,8 % (4) 8,3 % (1) -

Omklädningsrum 1,2 % (1) - - -

Skolgård/förskolegård 44,6 % (35/2) 48 % (12/1) 33 % (4) 40 % (2)

Ej angett 10,8 % (9) 3,7 % (1) - 20 % (1)

Kategori Antal* 1 jan-
15 juni

Antal 16
mars-30 april

Antal 30 april-
31 maj

Antal 31 maj-
15 juni

Diskriminering - - - -

Fysisk 42 8 1 2
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* Anges i antal i stället för andel, då vissa incidenter rapporterats som flera kategorier. Av samma skäl är
dessutom det totala antalet i denna tabell större än antalet rapporterade incidenter. ** Att så få av
ärendena har kategoriserats beror på att dessa ärenden ännu inte hanterats av rektor i systemet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-06-15

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Verbal 26 5 - 3

Sexuella trakasserier 1 1 - -

Trakasserier 5 - - -

Ingen kategori vald** 19 13 10 -

Eva Lönnelid Frida Arndt

Förvaltningschef Utredare


