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Dnr Bun 2016/282
Yttrande över motion angående sexuella trakasserier i skolan (L)
Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till Barn- och ungdomsnämnden,
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige:
1. Motionen lämnas utan åtgärd.
Ärendet i korthet

Anita Mickos och Ann-Marie Holm (L) har i en motion till kommunfullmäktige
föreslagit att en kartläggning av sexuella trakasserier, samt redogörelse över
vidtagande av åtgärder, ska redovisas över Järfällas grund- och gymnasieskolor samt
inom vuxenutbildningen. Detta mot bakgrund av den senaste tidens vittnesmål om
sexuella trakasserier som uppmärksammats i media.
Barn- och ungdomsförvaltningens delar uppfattningen att frågan om sexuella
trakasserier är mycket viktig, varför ett aktivt förebyggande och främjande arbete i
verksamheterna är nödvändigt. Om kränkningar eller trakasserier sker finns väl
utarbetade rutiner centralt och lokalt för hur dessa ska hanteras. Barn- och
ungdomsförvaltningen förmedlar rapporterade kränkningar till Barn- och
ungdomsnämnden två gånger per år.
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.
Motionen lämnas utan åtgärd till förmån för befintligt arbetssätt.
Handlingar

1. Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-31
2. Motion angående sexuella trakasserier i skolan, Anita Mickos och Anne-Marie
Holm (L)
Bakgrund

Anita Mickos och Ann-Marie Holm (L) har i en motion till kommunfullmäktige
föreslagit att en kartläggning av sexuella trakasserier, samt redogörelse över
vidtagande av åtgärder, inom grund-, gymnasieskola och vuxenutbildningska ska
genomföras för att synliggöra förekomsten av dessa. Förslaget har tagits fram mot
bakgrund av den senaste tidens vittnesmål om sexuella trakasserier som
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uppmärksammats i media. Motionärerna framhåller vikten av att Barn-och
ungdomsnämnden och Kompetensnämnden reagerar kraftfullt mot sexuella
trakasserier och vidtar de åtgärder som krävs.
Analys
Skollagen och Diskrimineringslagen

Förskolan och skolan har ett nationellt uppdrag att förmedla kunskap och värden. I
arbetet med värdegrunden ingår att skapa en förskola och skola fri från
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I detta ingår sexuella
trakasserier och repressalier.
Enligt skollagen och diskrimineringslagen (2008:567) ska förskolor och skolor arbeta
aktivt och målinriktat för att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. Detta arbete ska formuleras i en likabehandlingsplan/plan mot kränkande
behandling.
Barn- och ungdomsförvaltningens arbete med likabehandling

De kommunala verksamheterna startade läsåret 2013/2014 två
likabehandlingsnätverk, ett för förskola och ett för grundskola. Det är barn- och
ungdomsförvaltningens barn- och elevkonsulent som håller i dessa sammankomster
och bidrar med aktuell information. De fristående för- och grundskolorna bjuds
också in att delta. Funktionen barn- och elevkonsulent inom 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 trakasserier
anses 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.
Översyn

För att få en aktuell överblick över detta har den centrala förvaltningen, 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 (1) enhet
som rapporterat att en (1) händelse av sådan karaktär har inträffat under den senaste
tiden. Denna händelse polisanmäldes.
Överväganden

Det är viktigt att problematisera kring det faktum att det kan vara svårt för
skolpersonal att upptäcka sexuella trakasserier och att dessa inte alltid blir kända för
lärare, elevvårdpersonal och skolledning. Detta ställer höga krav på verksamheternas
förebyggande och främjande arbete med frågan.
Inom barn- och ungdomsförvaltningen pågår det en översyn av
incidentrapporteringssystemet LISA avseende hur nämndens kännedom om
rapporterade händelser kan tydliggöras.
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Barnkonsekvensanalys

Barn och ungdomar berörs i högsta grad av sexuella trakasserier. Därför är det av
yttersta vikt att de involveras och görs delaktiga i verksamheteras främjande och
förebyggande arbete.
Ekonomiska konsekvenser

Slutsatser

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 motionen huvudsyfte.
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att motionen lämnas utan åtgärd.
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