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Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Arbetsgivaren strävar efter att våld och hot i arbetsmiljön inte ska förekomma på någon 
arbetsplats. 

 
”Arbetsgivaren ska se till 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 ska 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.)  
 
 
 
 
 
 
Antagen av förvaltningsledningen 2021-10-20 
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Inledning 
Förskola och skolan ska se till att verksamheten bedrivs så att både elever och personal får 
arbeta i en god arbetsmiljö. Ingen ska behöva utsättas för någon form av trakasserier, 
kränkningar, hot eller våld. Det kan ibland bli nödvändigt att på olika sätt gripa in mot 
elever, personal eller personer utifrån som uppträder störande eller gör sig skyldiga till olika 
förseelser.  
 
Detta är barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer för det förebyggande arbetet för att 
hantera våld eller hotsituationer.  
 

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.  
 
Arbetsgivaren ska dokumentera och utreda alla händelser med hot och våld för att kunna 
förebygga att de upprepas. Arbetsgivaren ska ha rutiner för att arbetstagare som utsatts för 
våld eller hot om våld snabbt ska få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk 
som psykisk skada. 
 
Arbetstagarna: 
Enligt arbetsmiljölagen har de anställda skyldighet att verka för en god arbetsmiljö. Varje 
anställd har ett ansvar för att barn/elev eller arbetskamrat inte utsätts för hot eller våld. 
 

Förebyggande arbete 
För att bidra till att frågor om hot och våld på arbetsplatsen integreras i det förebyggande 
säkerhetsarbetet kan verksamheten:  
 

• Se till att säkerhetsfrågor behandlas vid arbetsplatsträffar och i 
samverkansgrupper. 

• Utforma lokalerna, tekniska säkerhetssystem och organisation med hänsyn till 
personsäkerhet. 

• Genomföra riskanalyser avseende säkerhet, hot och våld.  
• Säkerställa att det för arbete där det kan finnas risk för hot och våld finns 

skriftliga rutiner som omfattar förebyggande, akuta och åtgärder efteråt 
(inklusive krisstöd) 

• Ha rutiner för anmälan av våld och allvarliga hot mot anställda och elever till 
Arbetsmiljöverket, Polisen och Försäkringskassan.  

• Ha en i förväg utsedd krisgrupp med rektor, personal ur elevhälsan, 
personalrepresentanter och skyddsombud.  

• Ständigt aktualisera och revidera krisplanen  
• Ständigt aktualisera och revidera plan mot kränkande behandling och 

diskriminering  
• Kartläggning av ”hot spots” där flest händelser inträffar (Kan göras genom 

statistik från tillbudsrapporteringen, arbetsmiljöronder, intervjuer, observationer, 
enkäter, APT, medarbetarsamtal, brottsstatistik) 
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• Normpåverkande åtgärder (ordningsregler för skolan framtagna ihop med elever, 

klassrumsregler, skolprogram) 
• Positivt grupptryck som stärker goda attityder och försvårar brottsliga eller 

kränkande handlingar 
• Utbildning eller handledning i lågaffektivt bemötande 
• Vid ombyggnad, renovering eller nybyggnad av en skola kan det planeras för att 

försvåra för brott och problembeteende, exempelvis genom att förse klassrum 
och lärarrum med glas så överblicken mot elevutrymmen ökar eller att sänka 
elevskåpen för bättre insyn i allmänna utrymmen.  

• I konsekvensanalyser vid organisationsförändringar särskilt beakta frågor kring 
hot och våld i arbetsmiljön.  

• Aktiviteter i flexibla grupper/tvärgrupper 
• Elevskyddsombud 
• Värdegrundsarbete 
• Schema utan ”håltimmar”  
• Raster vid olika tillfällen 
• Strävan efter hög vuxennärvaro, särskilt på icke lektionstid. 
• Alltid hälsa på och fråga okända personer om vad de gör på skolan. 
• 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 
• Plocka bort föremål som kan användas som tillhyggen  
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Riskbedömning 
Varje arbetsenhet ska i årligen under januari månad göra en riskbedömning gällande hot och 
våld på sin arbetsplats Detta ska också göras akut vid behov. Anmälda ärenden om hot och 
våld följs upp.  
 
Riskbedömningen kan göras på olika sätt. Det finns till exempel en checklista framtagen för 
kartläggning av risker om hot och våld inom skola och förskola som kan användas. Eleverna 
ska ges tillfälle att peka ut riskmiljöer. Detta görs på klassråd och elevråd eller genom 
enkäter. 
 
Rektor ansvarar för att riskbedömning genomförs. Skyddsombuden ska delta i 
riskbedömningen. Finns inget skyddsombud på arbetsplatsen ska huvudskyddsombud delta.  
 
Utifrån riskbedömningen ska problem som upptäcks åtgärdas. Risker som bedömts som 
stora ska åtgärdas omgående. För övriga risker ska åtgärderna tidsbestämmas och föras in i 
en handlingsplan. Riskbedömning med handlingsplan finns på kommunens hemsida: 
https://www.hultsfred.se/artikel/systematiskt-arbetsmiljoarbete/ 
 
Varje enhet ska göra en handlingsplan mot hot och våld. Utgå från den gemensamma för 
förvaltningen. Lokala tillägg till handlingsplanen kan göras utifrån nuläget på arbetsplatsen. 
 
Handlingsplanen utvärderas i samband med den årliga riskbedömningen av arbetsmiljön.   
 

Möjliga konfliktsituationer 
 
Barn/barn, elev/barn, elev/elev 

• Förflyttning eller ny aktivitet, till exempel språkval 
• Grupperingar eller gängbråk, till exempel främlingsfientliga eller kriminella 

grupper 
• Lek och lekregler 
• Negativa ledare, makt 
• Raster 
• Provokationer, språket. 
• Beteende hos vissa speciella barn 
• Funktionsnedsatta barn 
• Bristande kontroll av ilska 
• Grupphot 
• Konflikt vid elevskåp eller utanför klassrum 

 
Elev, barn/personal 
 

• Bristande kontroll av ilska. Kan också gälla personal mot barn och skulle 
kunna gälla personal mot personal. 

• Svårt att hantera tillsägelse eller när en vuxen ställer krav 
• Personal som nekar eller ändrar något som ett barn eller elev vill 
• Personal som kräver något från ett barn eller elev som denna inte accepterar 
• Avstyra bråk 
• Krav på uppmärksamhet 

https://www.hultsfred.se/artikel/systematiskt-arbetsmiljoarbete/
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• Beteende hos vissa speciella barn 
• Hämndaktioner 
 

Elev eller personal/förälder eller obehörig 
 

• Lämning och hämtning 
• När personal tagit ”obekvämt beslut”, till exempel anmälan till socialtjänsten 

eller polisanmälan 
• Besök av före detta elever  
• Värvningsförsök från främlingsfientliga eller kriminella grupper 
• Obehörig okänd som upplevs obehaglig 
• Samtalssituationer. 
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