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Dnr KS 2016/98

§ 303 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia
Lublin (L) om sexuella trakasserier i skolan
Ärende till kommunfullmäktige
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
ingen anledning för kommunfullmäktige att besluta om ett eget
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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 kommunalrådsberedningen

Som framgår av remissvaret från grund- och förskolenämnden
finns ett pågående uppdrag när det gäller att se över rutinerna kring
hanteringen av sexuella trakasserier i syfte att ta fram system som
förenklar en kartläggning. Kommunalrådsberedningen vill
understryka vikten av att detta arbete genomförs skyndsamt, då
arbetet för att motverka sexuella trakasserier och annan kränkande
behandling är en viktig del i att skapa en likvärdig skola. En skola
där var och en ska kunna känna sig trygg och därigenom få bra
möjlighet att kunna tillgodogöra sig sin utbildning och utöka sina
kunskaper.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
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.

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

2016-11-21

Reservationer
Tobias Hammarberg och Pia Lublin, båda (L), reserverar sig mot
beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Grund- och förskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
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