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2017-05-02
Kommunstyrelsen
Dnr Kst 2016/460
Motion angående sexuella trakasserier i skolan – svar på motion från
Anita Mickos (L) och Anne-Marie Holm (L)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
1. Motionen lämnas utan åtgärd.
Ärendet i korthet

I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att förvaltningen skyndsamt återkommer
med en kartläggning av förekomsten av sexuella trakasserier i grund-, gymnasie- och
vuxenskolan i Järfälla. Vidare ska förvaltningen återkomma med en redogörelse för
vilka åtgärder som de senaste åren vidtagits i grund-, gymnasie- och vuxenskolan
med anledning av eventuella trakasserier. Då de insatser som föreslås i motionen
redan genomförs föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen lämnas utan
åtgärd.
Handlingar

1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-02
2. Motion – Motion angående sexuella trakasserier i skolan
3. Protokoll kompetensnämnden 2017-02-15, § 14
4. Protokoll barn- och ungdomsnämnden 2017-02-23, § 9
Bakgrund

I motionen sägs att under den senaste tiden har en rad vittnesmål om sexuella
trakasserier uppmärksammats runt om i landet. Många har dessutom vittnat om att
sexuella trakasserier ofta äger rum i skolan utan att personal och skolledning
reagerar. Skolan måste reagera kraftfullt och med fullt stöd av barn- och
ungdomsnämnden samt kompetensnämnden för att vidta de åtgärder som krävs. Mot
bakgrund av detta föreslås att fullmäktige beslutar att förvaltningen skyndsamt
återkommer med en kartläggning av förekomsten av sexuella trakasserier i grund-,
gymnasie- och vuxenskolan i Järfälla. Vidare ska förvaltningen återkomma med en
redogörelse för vilka åtgärder som de senaste åren vidtagits i grund-, gymnasie- och
vuxenskolan med anledning av eventuella trakasserier.
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Överväganden

Barn- och ungdomsnämnden
Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden som den 23 februari 2017
beslutade att nämnden lämnar motionen utan åtgärd. Av tjänsteskrivelsen till ärendet
framgår att de kommunala verksamheterna läsåret 2013/2014 startat två
likabehandlingsnätverk, ett för förskola och ett för grundskola. De fristående för- och
grundskolorna bjuds också in att delta. Barn- och ungdomsförvaltningens centrala
förvaltning har i uppdrag att på olika sätt stödja arbetet med likabehandling och
motverkande av kränkande behandling på central nivå.
Enligt Järfälla kommuns rutin vid anmälan av kränkande behandling, där takasserier
anser utgöra en kränkning, ska rapport göras i incidentrapporteringssystemet LISA,
samt kontakt tas av rektor/förskolechef med huvudmannen för information om det
som skett. Alla registrerade händelser rapporteras två gånger per år till barn- och
ungdomsnämnden.
Vidare framgår av tjänsteskrivelsen att för att få en aktuell överblick har barn- och
ungdomsförvaltningen, med anledning av motionen, begärt in uppgifter från Järfällas
24 kommunala och fristående grundskolor avseende förekomst och åtgärder vid
sexuella trakasserier. Hälften av dessa har hittills inkommit med svar. Av dessa
enheter är det en enhet som rapporterat att en händelse av sådan karaktär har inträffat
under den senaste tiden. Denna händelse har polisanmälts.
Inom barn- och ungdomsförvaltningen pågår en översyn av
incidentrapporteringssystemet LISA avseende hur nämndens kännedom om
rapporterade händelser kan tydliggöras.
Barn- och ungdomsförvaltningen menar att befintligt arbetssätt genom enheternas
likabehandlingsarbete och genom den rutin som redan finns avseende rapportering av
kränkningar, trakasserier och diskriminering uppfyller motionens huvudsyfte.
Kompetensnämnden
Motionen har remitterats till kompetensnämnden som den 15 februari 2017 beslutade
att godkänna kompetensförvaltningens förslag till remissvar och överlämna det till
kommunstyrelsen. Av remissvaret framgår att kompetensnämnden inte fått några
indikationer från den egna verksamheten eller från externa myndigheter om att
gymnasieskolan eller vuxenutbildningen brister i sin hantering av sexuella
trakasserier. Därmed är nämndens bedömning att fokus bör ligga på förebyggande
arbete, snarare än på uppföljande arbete som motionen föreslår. En sådan
förebyggande insats som nämnden har initierat med stöd från Kompetensfonden är
en HBTQ-certifiering av Järfälla gymnasium. Kompetensnämnden föreslår därför att
motionen lämnas utan åtgärd.
Barnkonsekvensanalys

Barn och ungdomar berörs i högsta grad av sexuella trakasserier. Därför är det av
yttersta vikt att de involveras och görs delaktiga i verksamheternas förebyggande
arbete inom området.
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Slutsatser

Då de insatser som föreslås i motionen redan genomförs föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen lämnas utan åtgärd.

Christina Rapp Lundahl
Kommundirektör

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut:
Barn- och ungdomsnämnden
Kompetensnämnden

3 (3)

