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Dnr KS 2016/98

§4

Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia
Lublin (L) om sexuella trakasserier i skolan,
bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-1205.
Sammanfattning

Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) har i en motion till
Haninges kommunfullmäktige föreslagit att
utbildningsförvaltningen ska kartlägga förekomsten av sexuella
trakasserier i grund- gymnasie- och vuxenskolan i Haninge.
Motionärerna vill också att utbildningsförvaltningen ska redogöra
för vilka åtgärder som har vidtagits under de senaste åren i
ovanstående skolformer med anledning av sexuella trakasserier.
Ärendet har remitterats till grund-och förskolenämnden och
gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden.
Förvaltningens synpunkter

Det framgår av remissvaren från grund-och förskolenämnden och
gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden att ärenden som rör
sexuella trakasserier inom skolorna behandlas inom kategorin
kränkande behandling. Det är samma rutiner som ska följas och
samma blanketter som ska fyllas i. Grund-och förskolenämnden
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden menar att det därför
är svårt att skilja ut just sexuella trakasserier för en kartläggning i
nuläget.
Dock har utbildningsförvaltningen ett pågående uppdrag från
grund-och förskolenämnden att se över rutinerna kring sexuella
trakasserier som syftar till att ta fram system som förenklar en
kartläggning. En sådan rutin skulle också möjliggöra en
uppföljning av vilka åtgärder som har vidtagits till följd av sexuella
trakasserier.
Eftersom det redan finns ett uppdrag från grund- och
förskolenämnden att utveckla rutinerna i dessa frågor finns det
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ingen anledning för kommunfullmäktige att besluta om ett eget
uppdrag. Mot denna bakgrund föreslå
kommunstyrelseförvaltningen att motionen anses besvarad.
Underlag för beslut

- Motionen
- Remissvar från grund-och förskolenämnden 2016-06-08, § 83
- Remissvar från gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 201606-07, § 66
Överläggningar i kommunstyrelsen

Tobias Hammarberg (L) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och Tobias Hammarbergs (L)
yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de båda
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Reservationer

Tobias Hammarberg och Pia Lublin, båda (L), reserverar sig mot
beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Sara Sixten
(M), Lina Rigney Thörnblom (RS), Marie Litholm (KD), Nafi
Cilgin (V), Anna Ragnar (-) och Meeri Wasberg (S) bifall till
motionen.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut bifall till motionen - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen bifalles.
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Expedieras: Akt
För kännedom: Grund- och förskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
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