24 september 2015
Dnr GVN 2015/57

Kersti Hansell

Yttrande över motion om Åtgärder för att motverka
mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn
Sammanfattning
Mattias Bernhardsson, RS, har i en motion till kommunfullmäktige, Åtgärder
för att motverka mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn, yrkat
bifall för motionen som helhet eller på varje enskild att-sats. Motionen
omfattar 19 att -satser.
Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande
Utbildningsförvaltningen har tagit del av motionen och anser att fem attsatser direkt berör barn, elever och anställda inom grund- och
förskolenämndens eller gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
ansvarsområden. Synpunkter på dessa att-satser följer nedan:
7. Att säkerställa att Haninge kvinnojour och Manscentrum ska ha möjlighet
att besöka Haninges skolor.
Yttrande:
Skolan är ingen allmän plats och rektorn har ansvar för ordningen på skolan.
Med hänsyn till skolans arbetsformer och fostrande uppgift har begreppet
ordning ett något vidare innehåll inom skolan än det har till exempel när det
är fråga om en allmän plats. Med detta som utgångspunkt har skolan till
uppgift att tydligt visa vilka värderingar som gäller. Skolan ska verka för
demokratins idéer och uppmuntra att skilda uppfattningar förs fram.
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Det är rektor som beslutar om vilka organisationer, som ska ha möjlighet att
besöka Haninges skolor och inte något nämnden kan garantera.
12. Att säkerställa att det finns heltidsanställd kurator och heltidsanställd
sjuksköterska på samtliga skolor i Haninge.
Yttrande. Det är reglerat i skollagen vilka yrkesgrupper, som ska ingå i
elevhälsan. Det ligger dock ej i nämndernas ansvarsområden att besluta om
tjänsternas omfattning
För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. För elevhälsans insatser ska det
finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta
hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot
utbildningens mål. Elevhälsa: 2 kap. 25 och 26 §§ skollagen
Rektor anställer personal på sin skola. Rektor avgör i förhållande till skolans
behov och resurser omfattningen av personal inom elevhälsan.

13. Att genomföra en kompetenssatsning för alla lärare och elevvårdande
personal i för-, grund- och gymnasieskolan, vuxenutbildningen och SFI samt
för berörda inom Socialförvaltningen i kunskaper om genusanalys,
könsmaktsordning, förtryck i hederns namn, mäns våld mot kvinnor och
normaliseringsprocessen.
Yttrande: Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck gäller from
2015-06-24. Handlingsplanen är gemensam för socialförvaltningen, kulturoch fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen för att på ett samordnat
vis kunna möta personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förstryck.
Implementering av handlingsplanen är ett åtagande och en aktivitet i en
gemensam överenskommelse mellan socialförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen samt utbildningsförvaltning inför 2016.
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15. Att genomföra en enkät i gymnasieskolan för att kartlägga förekomsten av
våld i hemmet, restriktioner i umgänge samt i skol- och fritidsaktiviteter,
könsstympning samt tvångs- och barnäktenskap (även inofficiella).
Yttrande: Varje skola ska ha en plan mot diskriminering och kränkande
behandling I denna plan ingår att kartläggning av hur eleverna upplever
tryggheten i skolan. Hänvisar också till den Handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck s.8-9 där skolans arbete beskrivs.
Det ligger inte inom gymnasie- och vuxenutbildningens ansvarsområde att
genomföra andra kartläggningar med frågeställningar som avses i att-satsen.
17. Att utvärdera hur skolornas rutiner fungerar i kontakt med föräldrar som
begränsar barnens skolaktiviteter.
Yttrande:
Varje skola har rätt att utarbeta sina rutiner för kontakt med
föräldrar/vårdnadshavare så länge de uppfyller skollagens krav. Om elev
uteblir från undervisningen oavsett skäl så sker den första kontakten mellan
lärare och förälder. Om problemet inte kan lösas i den relationen ligger det
fortsatta arbetet under rektors ansvar.
All personal som arbetar inom skolan är skyldig att anmäla till socialnämnden
om de får kännedom eller misstänker att ett barn far illa (14 kap 1 § SoL).
Skolan ska ha en fungerande rutin för hur orosanmälan till socialtjänsten görs.
Underlag för beslut
-

Motion från Rättvisepariet Socialisterna KS 2015/248

Förslag till beslut
1. Gymnasie – vuxenutbildningsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande
till kommunstyrelseförvaltningen.
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