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Riktlinjer vid inträffad brottslighet i skolan 
Ärendet/ Tidigare behandling 
Dåvarande skolstyrelsen fastställde 1995 ”Policy vid inträffad misshandel 
m.m. i Falu skolor”. Den policyn har gällt fram till nu.  

Dessa riktlinjer ersätter den policyn. 

Beskrivning och bedömning 
”Var och en som arbetar i skolan skall främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö”, Skollagen 1 kap 2 §. 
I Skolplan för Falu kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-08, 
anges att ”I en skola på lika villkor och för alla, möts individer med olika 
bakgrund, förutsättningar och erfarenheter och atmosfären ska präglas av 
socialt samspel och jämställdhet där alla former av diskriminering och 
kränkande behandling, ska motverkas. Skolan ska vara en plats för alla barn 
och ungdomar. Kön kulturell eller social bakgrund får inte ha någon 
betydelse för barns och ungdomars trivsel och framgång”. 

Förebyggande 
Det allra viktigaste är att arbeta förebyggande och ett stort arbete läggs ner 
på att eleverna ska uppleva skolan som en trygg miljö. 

Enligt Skollagen 14 a kap som trädde ikraft 2009-01-01 ska varje förskola 
och skola årligen upprätta en plan mot kränkande behandling och enligt  
diskrimineringslagen ska en likabehandlingsplan upprättas på samma sätt. 
Planerna som med fördel kan skrivas ihop ska dokumentera både det 
främjande och det förebyggande arbetet och kopplas till de åtgärder som 
sker om någon blir kränkt eller diskriminerad på skolan. 

Vid inträffad misshandel - brottslighet 
Grundtanken i svensk rätt är att ansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas mot 
barn och ungdom som begår brott i första hand vilar på socialtjänsten och 
inte på rättsväsendet. Det gäller i synnerhet de yngre barnen. 

Detta är enligt Barnbrottsutredningen SOU 2008:111 inte oförenligt med en 
ambition att fler brott av barn ska utredas. Det är viktigt att barn som har 
problem med brottslighet uppmärksammas i tid. 
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Enligt uttalande från JO föreligger inte några formella hinder för förfarandet 
att brott mot barn och ungdomar anmäls. 

Anmälningsskyldighet 
Socialtjänsten 
Vid misstanke om att en elev far illa i skolan, i hemmet eller på fritiden, 
oavsett vad oron eller misstankarna gäller, såsom fysisk eller psykisk 
misshandel, sexuellt utnyttjande, missbruk, kriminalitet eller annan social 
utsatthet eller misär, skall utan dröjsmål anmäla detta till socialtjänsten. 
Hur samverkan mellan skola och socialtjänst bör fungera finns i av 
skolnämnden 2008-08-28 och socialnämnden 2008-06-18 fastställt 
dokument, ”Samverkan mellan skola och socialtjänst i Falu kommun”. 

Arbetsmiljöverket 
Våld och hot av allvarliga slag ska anmälas till Arbetsmiljöverket enligt 2 § 
i Arbetsmiljöförordningen. 

Anmälan till polisen 
Vid misstänkt brottslighet av barn och ungdomar i skolan bör ett samråd ske 
med polisen. Huvudregeln är att det ska göras en polisanmälan.  

I vissa fall ska anmälan göras till såväl polisen, som socialtjänsten och 
arbetsmiljöverket. 

 

 
 

 

 

Lena Stoltz 
skolchef 

Ylva Johansson 

 

 


	Riktlinjer vid inträffad brottslighet i skolan

