
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens 
handlingsplan mot hot och våld 

 

 
 

 
Arbetsgivaren strävar efter att våld och hot i arbetsmiljön inte skall förekomma 
på någon arbetsplats. 
 
”Arbetsgivaren skall tillse att arbetstagaren får god kännedom om de 
förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de 
risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall också förvissa 
sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han/hon 
skall iakttaga för att undgå riskerna i arbetet.” 
 
Arbetsmiljölagen 3 kap  

 
 
 
 
Beslutad av förvaltningsledningen 2017-03-07
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Inledning 
Hot och våld förekommer i våra förskolor och skolor. Detta är en plan för hur vi i Hultsfreds 

kommun skall agera för att förebygga och hantera våld eller hotsituationer. Planen ska 

revideras med jämna mellanrum. Planen består av fyra delar, inledning, riskbedömning, 

handlingsplan samt utvärdering. 
 

Ansvar 
 
Arbetsgivaren: 

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska 

därför utreda vilka risker det finns för hot och våld i arbetet, genomföra åtgärder för att så 

långt som möjligt förhindra att barn/elever eller anställda utsätts för hot eller våld, samt 

kontrollera att alla känner till rutinerna. 
 
Arbetstagarna: 

Enligt arbetsmiljölagen har de anställda skyldighet att verka för en god arbetsmiljö. Som 

anställd har du skyldighet att känna till planen. Varje anställd har därför ett ansvar för att 

barn/elev eller arbetskamrat inte utsätts för hot eller våld. 
 
 

Förebyggande arbete 
Förebyggande arbete är av stor vikt. Exempel på förebyggande arbete är: 

 

 Likabehandlingsplanen 

 Mål för kvalitet 

 Aktiviteter i flexibla grupper/tvärgrupper 

 Elevskyddsombud 

 Värdegrundsarbete 

 Schema utan ”håltimmar” (7-9) 

 Raster vid olika tillfällen 

 Strävan efter hög vuxennärvaro särskilt på icke lektionstid. 
 

Riskbedömning och utvärdering 
Varje år i januari ska en lokal riskbedömning genomföras. Det görs i samband med 

arbetsmiljöronderna. Detta kan också göras akut vid behov. Varje enhet kan besluta om 

lokala tillägg i checklistan för skyddsrond utifrån nuläget på arbetsplatsen. I januari årligen 

ges eleverna tillfälle att peka ut riskmiljöer. Detta görs på klassråd och elevråd. Rektor 

ansvarar för att riskbedömning genomförs. I samband med detta utvärderas handlingsplanen. 

Under skyddsronden i februari följs anmälda ärenden upp. 
 

 
Riskbedömning hot och våld 
 

Arbetsenheten 
Varje arbetsenhet ska göra en riskbedömning på sin arbetsplats. Risken ska graderas: från låg 

risk (1) till hög risk (5). Utifrån riskbedömningen ska problem som upptäcks vid 

kartläggningen åtgärdas. Risker som bedömts som stora ska åtgärdas omgående. För övriga 

risker ska åtgärderna tidsbestämmas och föras in i en handlingsplan.  
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Möjliga konfliktsituationer 
 
Elev, barn/elev, barn 
 

 Förflyttning. Ny aktivitet. T.ex. språkval 

 Grupperingar. Gängbråk. T.ex. främlingsfientliga grupper 

 Lek – lekregler 

 Negativa ledare. Makt. 

 Raster 

 Provokationer. Språket. 

 Beteende hos vissa speciella barn. 

 Funktionshindrade barn. 

 Bristande ilskekontroll 

 Grupphot 
 

Elev, barn/personal 
 

 Bristande ilskekontroll. Kan också gälla personal mot barn och skulle kunna 

gälla personal mot personal. 

 Svårt att hantera tillsägelse eller när en vuxen ställer krav. 

 Avstyra bråk 

 Krav på uppmärksamhet 

 Beteende hos vissa speciella barn. 

 Hämndaktioner 
 

Elev, personal/förälder, obehörig 
 

 Lämning och hämtning 

 När personal tagit ”obekvämt beslut” t.ex. anmälan till socialtjänsten eller 

polisanmälan 

 Besök av f.d. elever  

 Värvningsförsök från främlingsfientliga grupper 

 Obehörig okänd som upplevs obehaglig. 

 Samtalssituationer. 

 
 

Vid hot och våld 
 

Barn/barn, elev/barn, elev/elev 
1. Tillsägelse 

2. Avbryt negativ aktivitet t.ex. hålla isär, hämta fler vuxna. Obs! Utsätt dig inte för 

onödig risk 

3. Vid behov tillkalla hjälp via 112 eller 114 14. 

4. Meddela omgående närmaste chef om händelsen. 

5. Skriva tillbudsrapport 

6. Skriva arbetsskadeanmälan om skada uppstått 

 
Närmaste chef: 

1. Meddelar säkerhetssamordnare samt sin närmaste chef om händelsen. 

2. Följer i övrigt tidigare rutiner gällande tillbudsrapportering samt skickar kopia till 

säkerhetssamordnare. 
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Vid mindre konflikt 

7. Samtal med var och en enskilt eller tillsammans beroende på situationen 

8. Bedöm efter samtalet om ytterligare åtgärder krävs t.ex. aktivera likabehandlingsplan 

mm. 

9. Föräldrar kontaktas 

10. Koppla in skolledning och/eller elevhälsa som bedömer vidare åtgärder 

- Rektor kontaktar ungdomsenheten 

- Anmälan till socialtjänsten eller polisen 

Upp till 15 år gör vi en orosanmälan till socialtjänsten. Vid 15 år och över görs en 

orosanmälan till socialtjänsten alternativt sker en polisanmälan 

 

Barn eller elev/personal 
1. Tillkalla/Hämta annan vuxen 

2. Avbryt negativ t.ex. hålla isär. Obs! Utsätt dig inte för onödig risk 

3. Vid behov tillkalla hjälp via 112 eller 114 14. 

4. Meddela omgående närmaste chef om händelsen. 

5. Skriva tillbudsrapport 

6. Skriva arbetsskadeanmälan om skada uppstått 

 
Närmaste chef: 

1. Meddelar säkerhetssamordnare samt sin närmaste chef om händelsen. 

2. Följer i övrigt tidigare rutiner gällande tillbudsrapportering samt skickar kopia till 

säkerhetssamordnare. 

 
Vid mindre konflikt 

7. Uppföljande samtal med inblandade och ”tredje part” vid behov 

8. Föräldrar kontaktas av mentorer samma dag 

9. Vid behov koppla in skolledning och/eller elevhälsa som bedömer vidare åtgärder 

- Rektor kontaktar ungdomsenheten 

- Anmälan till socialtjänsten eller polisen 

Upp till 15 år gör vi en orosanmälan till socialtjänsten. Vid 15 år och över görs en 

orosanmälan till socialtjänsten alternativt sker en polisanmälan 

10. Uppföljning återkoppling ska ske inom 14 dagar från händelsen. Mentorer har 

kontakt med barnet/eleven. Rektor har kontakt med personalen. 
 

Elev eller personal/förälder eller obehörig 
 
Förebyggande åtgärder 

- Gör en aktiv bedömning om du bör vara ensam i planerat samtal/möte 

- Ensamarbete kan alltid innebära en viss risk. Förebygg genom att låsa om dig och ha 

en telefon i närheten 
 
Om en situation uppstår 

1. Avvisa vänligt, men bestämt 

2. Vid behov tillkalla hjälp via 112 eller 114 14. 

3. Meddela omgående närmaste chef om händelsen. 

4. Skriva tillbudsrapport 

5. Skriva arbetsskadeanmälan om skada uppstått 

 
Närmaste chef: 

1. Meddelar säkerhetssamordnare samt sin närmaste chef om händelsen. 

2. Följer i övrigt tidigare rutiner gällande tillbudsrapportering samt skickar kopia till 

säkerhetssamordnare. 
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Stöd 
- Stöd erbjuds av kurator till den utsatta eleven 

- Stöd erbjuds av Avonova till den utsatta personalen 
 
Ansvarsfördelning: 

- Elevhälsan erbjuder stöd till den utsatta eleven 

- Rektor/förskolechef erbjuder stöd till den utsatta personalen 

 
Uppföljning 

Det är viktigt att alltid följa upp allvarligare händelser med hot och våld. Alla inblandade 

parter ska ha en möjlighet till uppföljning för att bearbeta händelsen.  

Elevhälsan tar ett aktivt ansvar i uppföljningen kring elever. 

Rektor/förskolechef är ansvarig för uppföljning med personal. 
 
 

Utvärdering 
 

Hur och när 
Varje år i januari ska handlingsplanen utvärderas. Planen ska utvärderas på varje enhet.  

Detta sker lämpligtvis i samband med arbetsmiljöronden. 

 

 
Kontaktuppgifter säkerhetssamordnare: 
Ulf Bowein 

0495-240627    

070-364 13 19 

ulf.bowein@hultsfred.se 

 


