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Svar på interpellation ställd av Björn Karlsson (SD) och 
Linda Hefvelin (SD) om mobbing inom den kommunala 
skolan

Björn Karlsson (SD) och Linda Hefvelin (SD) ställde på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-05-24 en interpellation till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Kenneth Larsson (M) om mobbing inom den kommunala skolan. 

Fråga: Vad har man gjort på Karinslundsskolan efter föräldrarnas 
och Skolinspektionens kritik? 

Svar: Huvudmannen har under april genomfört uppföljande utbildningar i 
anmälan och utredning av kränkande behandling för personal och rektor på 
Karinslundsskolan. I detta ingick att säkerställa att både personal och rektor 
följer skollagens krav. Uppföljning av detta arbete kommer att ske till hösten.

Huvudmannen har svarat på Skolinspektionens och vårdnadshavarnas kritik. Det 
ärende som berörde de brister som ansågs finnas har avslutats av 
Skolinspektionen. De bedömer att utbildningsinsatserna för personal och rektor 
är tillräckliga åtgärder, tillsammans med de insatser som företagits för de barn 
som har behov av det.

Fråga: Vad gör man för konkreta åtgärder för att förebygga mobbing i 
Strängnäs kommuns skolor? (Våra handlingsplaner avses inte i 
frågeställningen, utan mer konkreta åtgärder). 
  
Svar: Varje rektor ansvarar för att den egna skolenheten har ett fungerande 
arbete för att förebygga mobbning. I detta arbete ingår bland annat 
likabehandlingsplaner, ordningsregler som gäller på skolan och föräldraråd. En 
skola kan också exempelvis anställa en skolvärd som har till uppgift att ge 
trygghet i korridorer och gemensamma utrymmen vid raster och andra 
aktiviteter. 

Skolor kan organisera raster så att en fritidsledare är ansvarig för 
rastaktiviteterna. Man arbetar också kontinuerligt med värdegrundsarbete och 
gruppstärkande insatser. Alla skolor har ett förebyggande arbete mot mobbning, 
kränkande behandling och trakasserier. Varje skola har en egen handlingsplan 
och dessa följs av skolorna.  
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Fråga: Vad har man för rutiner i skolan och gör rent konkret när ett 
barn blir mobbat?

Svar: Det räcker med en misstanke om att ett barn blivit kränkt för att ett arbete 
kring situationen påbörjas. Det inleds med en anmälan om kränkande behandling 
i systemet Digital Fox-Respons (DF-Respons) vilket är det verktyg Strängnäs 
kommuns skolor använder för att anmäla och utreda kränkande behandling. 
Detta gäller såklart även konstaterade kränkningar och mobbning. 

När en anmälan inkommit påbörjas en utredning. Det beslutas av rektor och leds 
av en ansvarig utredare som ska samtala både med det utsatta barnet och det 
barn som har utsatt. Därefter samtalar man med vårdnadshavare till båda barnen 
och ger informationen till berörda mentorer.

Möjliga påföljder är bland annat att kalla till möte med vårdnadshavare och elev, 
upprättande av åtgärdsprogram gällande beteendet, förlikning eller medlande 
samtal om möjligt. Upprepade kränkningar, mobbning, kan leda till bland annat 
klassbyte, skolbyte för den utsättande eleven och/eller anmälan till annan 
myndighet. Allt detta dokumenteras också i DF-Respons.

Kenneth Larsson (M)
Ordförande barn- och utbildningsnämnden



Interpellation ställd till BUN:s ordförande Kenneth Larsson

I slutet av april kunde läsa om en familj som har barn på Karinslundsskolan där barnet upprepade 
gånger blivit mobbat. Det har enligt föräldrarna pågått en längre tid. Det finns ingen som vill att 
mobbing ska få förekomma, men ändå så händer det alldeles för ofta.

Tyvärr så upplevde föräldrarna att man inte tog situationen på allvar och dessutom så har även 
skolinspektionen framfört kritik: ”Med anledning av att skolan fick återkommande signaler om 
elevens upplevelse av utsatthet borde skolan ha sett till att göra en mer allsidig utredning av 
uppgifterna”.   

Givetvis så är vi alla överens om att mobbing inte är acceptabelt på något sätt. Men man blir oerhört 
bekymrad när en skolledare säger: ”Barn kränker hela tiden”. 

Med det som underlag ställer vi den här interpellationen så att vi får mer information och även kan 
diskutera situationen i våra skolor gällande mobbing, utsatthet och vad man gör för att åtgära 
problemen. Politiken måste, oavsett partitillhörighet, ta sitt ansvar och gemensamt stärka våra skolor 
för att mobbing inte ska kunna förekomma.

1. Vad har man gjort på Karinslundsskolan efter föräldrarnas och skolinspektionens kritik?
2. Vad gör man för konkreta åtgärder för att förebygga mobbing i Strängnäs kommuns skolor? 

(Våra handlingsplaner avses inte i frågeställningen, utan mer konkreta åtgärder). 
3. Vad har man för rutiner i skolan och gör rent konkret när ett barn blir mobbat?

______________________ ________________________

Björn KarlssonLinda Hefvelin

Sverigedemokraterna Strängnäs

https://strangnas.sd.se/

