Sammanställning av kränkande
behandling
2016-06-28
Under perioden januari till och med juni 2016 har det inkommit 89 anmälningar om
kränkande behandling eller trakasserier som gäller elev - elev. Under samma period förra året,
2015, hade det inkommit 98 anmälningar om kränkande behandling.
I tabell 1 nedan åskådliggörs antalet anmälningar som inkommit från respektive enhet från
januari t.o.m. juni 2016. Inom parentes anges siffran för januari till juni 2015.
Tabell 1

Enhet
ÖSK H
ÖSK LM
Elias Fries
Torup
Kinnared
Landeryd
Unnaryd
Rydöbruk
Gymnasiet

Antal inkomna
anmälningar
9 (13)
42 (78)
10 (1)
6 (1)
1 (0)
3 (1)
2 (1)
13 (2)
3 (1)

Antal inkomna
återrapporter
1 (0)
21 (3)
4 (0)
3 (1)
1 (0)
1 (0)
2 (0)
12 (2)
3 (0)

Totalt

89 (98)

48 (6)

Av de 89 anmälningar som kommit in handlar majoriteten (86,5 %) om kränkande behandling.
Ett mindre antal rör trakasserier medan inga anmälningar om diskriminering har inkommit, se
tabell 2 nedan. Inom parentes anges siffran för januari till juni 2015. Huruvida en kränkande
behandling rubriceras som diskriminering, trakassering eller kränkande behandling beror på
hur situationen uppfattas av den personal som skriver anmälan.
Tabell 2

Anmälningens art
Diskriminering
Trakasserier
- etnisk tillhörighet
- funktionshinder
- kön
Kränkande behandling

Hylte kommun
Barn- och ungdomsk.

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Antal
0
12 (15)
9 (12)
1 ( 3)
2 ( 0)
77 (83)

Tfn 0345 - 180 00 vx
Fax 0345 - 181 90

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Postgiro 10 53 60-2
Bankgiro 434 - 4354

Verksamheten vid kränkningarna eller trakasseringarna är olika, vilket framgår av tabell 3
nedan. Ett förhållandevis högt antal sker under rast utomhus samt på lektionerna medan
antalet kränkningar och trakasseringar via sociala medier och Internet fortsätter att vara få till
antalet. Andelen kränkningar/trakasseringar som sker på rasten inomhus, av totalt inkomna
anmälningar, har ökat något och ligger kvar på 13,5 %. Motsatsen gäller andelen
kränkningar/trakasseringar som sker på lektionerna. De har minskat från 36 % till 28 % sett
till totalt inkomna anmälningar. Andelen som sker på rasten utomhus har ökat till 43 % mot
tidigare 34 %.
Tabell 3

Verksamhet vid
kränkningen/trakasseringen
Rast inne
Rast ute
Sociala medier/Internet
Lektion
Omklädningsrum
Måltid
Lek
Före skolstart
Efter skolslut
Annat
Ingen uppgift

Antal

Totalt

96 (102)

12 (10)
38 (33)
1 ( 3)
25 (35)
0 ( 4)
7 ( 3)
0 ( 1)
2 ( 4)
4 ( 7)
4 ( 2)
3 ( -)

Anledningen till att totalsumman i tabell 3 inte stämmer överens med totalsumman i kolumnen
Antalet inkomna anmälningar i tabell 1, är att en kränkning eller trakassering kan ha
rapporterats in som att den har skett på mer än ett ställe. Inom parentes anges siffran för
januari till juni 2015.
Under hela 2014 har det anmälts 58 kränkningar eller trakasseringar varav 38 har
återrapporterats som avslutade. Under hela 2015 anmäldes 217 kränkningar/trakasseringar
varav 175 har återrapporterats. Under första halvåret 2016 har det anmälts 89 kränkningar
eller trakasseringar varav 48 har återrapporterats som avslutade. Tillsammans innebär detta att
20 anmälningar från 2014, 42 anmälningar från 2015 och 41 anmälningar från 2016 väntar på
ett avslut, d.v.s. totalt 103 st.
Tabell 4

År

Antal inkomna
återrapporter
38
175
48

Differens

2014
2015
2016 halvår

Antal inkomna
anmälningar
58
217
89

Totalt

364

261

103

20
42
41

Det förekommer fler kränkningar än vad som anmäls. Många kränkningar kommer aldrig till
personalens kännedom och en del kränkningar som kommer till personalens kännedom

rapporteras inte in. Vidare rapporteras en del kränkningar in på fel sätt d.v.s. genom en
tillbudsblankett. När så sker får inte kränkningen något ärendenummer, den diarieförs inte,
den blir ofta liggande länge på enheten då tillbuden ska tas upp på enhetens APT,
huvudmannen informeras inte och det sker ingen uppföljning. I dessa fall uppfyller inte Hylte
kommuns skolor skollagen.
Om de kränkningar och trakasseringar som kommer in via en tillbudsblankett räknas med så
ökar antalet kränkningar från 89 till 103.
Tabell 5

År

2016 halvår

Antal inkomna
Antal kränkningar eller
anmälningar via
trakasseringar som
kränkningsblankett inkommit via
tillbudsblankett
89
14

Totalt

103

Utöver ovanstående utsätts även personalen på kommunens skolor och förskolor för
kränkningar. För dessa finns det dock ingen anmälningsskyldighet likt den som finns för barn
och elever. Under första halvåret 2016 har det kommit in 3 anmälningar via kommunens
kränkningsblankett som avser personal och 8 kränkningar via tillbudsrapporteringen. I
samtliga av de 11 kränkningarna är det ett barn eller en elev som kränker någon personal.

_________________________
Martin Boberg
Utredare

