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Angående förslag till remissvar gällande motion
angående sexuella trakasserier i skolan
Förslag till beslut

Kompetensförvaltningen föreslår att:
1

Kompetensnämnden godkänner kompetensförvaltningens förslag till remissvar
och överlämnar det till kommunstyrelsen i Järfälla kommun.

Ärendet i korthet

Anita Mickos och Anne-Marie Holm (L) har inkommit till kommunfullmäktige med
en motion angående sexuella trakasserier i skolan. Motionen har lämnats till
kompetensnämnden för beredning. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska
uppdra åt kompetensförvaltningen att utreda förekomsten av sexuella trakasserier i
gymnasieskolan och vuxenutbildningen, samt hur förvaltningen under de senaste
åren har arbetat med dessa frågor.
Kompetensförvaltningen har inte fått några indikationer från den egna verksamheten,
eller från externa myndigheter (så som Skolinspektionen, Barn- och elevombudet
eller Diskrimineringsombudsmannen), om att gymnasieskolan eller vuxenutbildningen brister i sin hantering av sexuella trakasserier. Därmed är förvaltningens
bedömning att fokus bör ligga på förebyggande arbete, snarare än på det uppföljande
arbete som motionen föreslår. En sådan förebyggande insats som kompetensnämnden har initierat med stöd från Kompetensfonden är en HBTQ-certifiering av
Järfälla gymnasium.
Kompetensförvaltningen föreslår utifrån detta att motionen lämnas utan åtgärd.

Handlingar
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Kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-31
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Förslag till remissvar: Gällande motion angående sexuella trakasserier i
skolan, 2017-01-31
Remiss: Sexuella trakasserier i skolan – överlämnande av motion från Anita
Mickos (L) och Ann-Marie Holm (L) för beredning, 2016-10-13
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Redogörelse och analys

Motionen i fråga belyser problemet med sexuella trakasserier i samhället, men med
stort fokus på skolans arbete med denna problematik. Förekomsten av sexuella
trakasserier i skolan behöver tas på stort allvar, och som motionen även belyser
försvåras arbetet av att det kan förekomma i former som är svåra att upptäcka.
Av motionen framgår att författarna anser att det är viktigt att skolan använder sig av
de åtgärder och befogenheter som skollagen föreskriver. Förslaget i motionen är att
kommunfullmäktige ska uppdra åt kompetensförvaltningen att utreda förekomsten av
sexuella trakasserier i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, samt hur
förvaltningen under de senaste åren har arbetat med dessa frågor.
Kompetensförvaltningen delar uppfattningen att sexuella trakasserier är ett mycket
viktigt område. Förvaltningen är medveten om att det har förekommit, och
fortfarande förekommer inom våra verksamheter. För detta framkomer bra
information av skolledningen på gymnasiet och vuxenutbildningen när sexuella
trakasserier har anmälts till skolledningen.
På huvudmannanivå har några ärenden i frågan också behandlats utifrån anmälningar
till Skolinspektionen, Barn- och elevombudsmannen samt Diskrimineringsombudsmannen gällande skolans agerande. Ingen av dessa myndigheter har nått
slutsatsen att gymnasieskolan eller vuxenutbildningen inom Järfälla kommun brister i
sin hantering av sexuella trakasserier.
Kompetensförvaltningen bedömer att skolan har mycket bra system för att arbeta när
sexuella trakasserier uppdagas, eller när en anmälan inkommer. Arbetet med de
inblandade sker enligt de rutiner som finns på skolan. Rutiner för att meddela
vårdnadshavare och anmäla till polis finns också. När anmälningar om sexuella
trakasserier och kränkningar framkommer informerar rektor alltid förvaltningschef,
som i sin tur informerar kompetensnämndens ordförande. Förvaltningens bedömning
är att det finns ett gott stöd från nämnden i dessa frågor, men vill dock – delvis med
anledning av motionen i fråga – se över hur rapporteringen för nämndens kännedom
kan utvecklas.
Det finns stort stöd i skollagen och styrdokument för hur skolan ska agera i dessa
ärenden, och kompetensförvaltningens bedömning är att skolorna gör detta på ett
tillfredställande sätt idag. Dock utgår förvaltningen ifrån att det alltid finns utrymme
för förbättring, och bedömer även att den kommande HBTQ-certifieringen kan bidra
till en positiv utveckling.
Förvaltningens bedömning är att en viktig problematik är att sexuella trakasserier
inte alltid blir kända för lärare, elevvårdpersonal och skolledning. Det är även
problematiskt när elev känner sig utsatt, men inte kan eller vill identifiera vem eller
vilka som utsätter eleven för kränkningarna. Motionen tar också upp detta som ett
orosområde, att skolan inte gör tillräckligt för att motverka detta. Förvaltningen och
skolorna är mycket medvetna om att kan förekomma sexuella trakasserier som inte
kommer till skolans kännedom, och skolan behöver arbeta mer med att förebygga
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detta. Det kan också förekomma anklagelser om sexuella trakasserier som efter
utredning och samtal kan visa sig stå för något annat.
Gymnasieskolan arbetar idag med att bygga upp det förebyggande arbetet. Skolan
kommer att fortsätta att arbeta med värdegrunden på skolan, bland annat inom ramen
för den tidigare nämnda HBTQ-certifieringen. Detta arbete inkluderar all skolans
personal och elever, och har beviljats finansiering från Kompetensfonden.

Barnkonsekvensanalys

Barn och ungdomar berörs i högsta grad av sexuella trakasserier, både som händelse
och samhällelig problematik. I ett förebyggande arbete är det därför viktigt att barn
och ungdomar involveras.

Slutsatser

Kompetensförvaltningen har inte fått några indikationer från den egna verksamheten,
eller från externa myndigheter (så som Skolinspektionen, Barn- och elevombudet
eller Diskrimineringsombudsmannen), om att gymnasieskolan eller vuxenutbildningen brister i sin hantering av sexuella trakasserier. Därmed är förvaltningens
bedömning att fokus bör ligga på förebyggande arbete, snarare än på det uppföljande
arbete som motionen föreslår. En sådan förebyggande insats som kompetensnämnden har initierat med stöd från Kompetensfonden är en HBTQ-certifiering av
Järfälla gymnasium.
Kompetensförvaltningen föreslår utifrån detta att motionen lämnas utan åtgärd.
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