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Rutin vid kränkning, mobbning & våld 
Politiskt initiativ till Grundskolenämnden 

De senaste åren har elevers upplevda trygghet i svenska grundskolan drastiskt sjunkit. De 
senaste tio åren har det skett en fördubbling av mobbning och där var fjärde elev utsatts för 
allvarlig mobbning. Den utsatthet som många elever vittnar om medför negativa 
konsekvenser för barn och ungas utveckling och välmående, både i inlärningsförmåga och 
psykisk ohälsa.  
 
Värmdös skolor gör ett gediget arbete med att arbeta med preventiva insatser och tidigare 
utbildningsnämnden har tagit fram rutiner för hur skolor ska arbeta förebyggande med 
kränkningar, mobbning och våld i skola. 
 
Värmdö kommun saknar kommungemensam rutin för hur vi hanterar kränkning, mobbning 
och våld. Flera aktörer, däribland Friends och Trygghetsstiftelsen, har lyft problematiken 
kring att varje skola själv tar fram rutiner och arbetar utifrån dessa. Mot bakgrund av detta 
menar vi Värmdömoderaterna att det skulle utgöra ett bra stöd för både våra kommunala och 
fristående skolor om det finns en gemensam rutin för hur kränkning, mobbning och våld ska 
hanteras. Särskilt i de fall då det rör sig om allvarligare mobbning och våld då skolan med 
fördel kan ta stöd av både socialförvaltning och polis. På så sätt kunna sätta in insatser för 
att säkerställa att det barn som utfört handling tas om hand och att vi i största möjligaste 
utsträckning kan arbeta för att handling inte upprepas.  
 
Våldshandlingar som sker i svensk skola idag anmäls i låg utsträckning. Våldsbrott som sker 
i skolan benämns ofta som incident istället för brott, vilket resulterat i bristande 
förhållningssätt. Att korrekt använda termen våld när det rör sig om våldsbrott medför att 
seriositeten kring det eleven utsätts för framgår samt att rätt brottspreventiva insatser och 
stödfunktioner sätts in i de fortsatta säkerhets- och trygghetsarbetet. (Rapport 2021:1 
Trygghet i Skolan*, Stiftelsen Tryggare Sverige) 
 
*Rapport Trygghet i Skolan Trygghet_i_skolan_digital.pdf (lansstyrelsen.se) 

Med anledning av ovanstående yrkar vi:  

 att förvaltningen i dialog med rektorer, polis och socialtjänst tar fram en 
kommungemensam rutin som säkerställer att Värmdös skolor hanterar 
kränkning, mobbning och våld på ett likvärdigt sätt som värnar såväl den 
som utsatts och den som utfört handling.  

 Att fristående aktörer bjuds in i arbetet med att ta fram en 
kommungemensam rutin. 

 
 
Värmdömoderaterna i Grundskolenämnden  
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