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Redovisning av beredd motion med förslag om en översyn av 
skolornas arbete mot mobbning, motionär: Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
Motionären föreslår att  

”Kommunfullmäktige beslutar: 

 att Skolnämnden och Bildningsnämnden ges i uppdrag att göra en 
översyn av antimobbningsarbetet för att säkerställa att det vilar på 
vetenskapliga metoder. 

 att Skolnämnden och Bildningsnämnden återkommer med en 
kartläggning samt med förslag på åtgärder.”  

Fullmäktig överlämnade 2011-09-26, § 107, motionen dels till 
bildningsnämnden och dels till skolnämnden, för beredning. 

Av bildningsnämndens yttrande 2012-02-21, § 3, framgår bland annat 
följande: 

”Sammanfattning av bildningsnämndens yttrande 
Skolverkets kritik riktar sig mot skolors användning av programkoncept mot 
mobbning, ofta framtagna utan vetenskaplig grund. 

Gymnasiet och vuxenutbildningen i Håbo kommun använder inga sådana 
metoder i sitt arbete för likabehandling och mot kränkande behandling. 
Enheten bygger, så som skolverket rekommenderar, sitt arbete på lagar och 
förordningar, skolverkets allmänna råd och den systematiska Handlingsplan 
för säkerställande av en kvalitativprocess för framtagande av 
likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för 
bildningsförvaltningen, som vår förvaltnings policy- och styrdokument i 
frågan. 

I början av varje år genomförs en elevenkät i enlighet med handlingsplanen 
där samtliga ungdomselever tillfrågas om hur de upplever likabehandling 
och eventuella kränkningar i sin skolvardag. Denna enkät är en del av 
utvärdering och uppdatering av skolans systematiska arbete för 
likabehandling och mot kränkande behandling. 

I svaren från kvalitetsenkäten i årskurs 2  år 2011 uppgav 74,2% av eleverna 
att de instämmer helt med påståendet att de känner sig trygga på sin skola.  
21,3 % instämmer i huvudsak med påståendet, 4,5 % instämmer delvis och 
0 % instämmer inte alls med påståendet.  
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En ny kvalitetsenkät har just genomförts för 2012. Svaren är vid nämndens 
sammanträde ännu inte sammanställda.” 

Av skolnämndens yttrande 2012-02-21, § 3, framgår bland annat följande: 

”I och med skollagens nya skrivningar, gällande från och med 1juli 2011, 
har skolförvaltningen konstaterat att man behöver göra en översyn av 
skolförvaltningens nuvarande mall för arbetet mot diskriminering, 
kränkande behandling, mobbning och trakasserier – likabehandlingsplan. 
Skrivningarna kring personals anmälningsplikt och huvudmannens 
(skolnämndens) skyldighet att skyndsamt utreda och vidta åtgärder måste då 
även beaktas. 

På samma sätt som då nuvarande gemensamma mall arbetades fram 
kommer man vid utarbetandet av nya riktlinjer att utgå från den vägledning 
och de metoder som Skolverket rekommenderar att man använder för att nå 
bästa möjliga resultat i arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Ett 
exempel är att använda det webbaserade verktyg som Skolverket, 
tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen, rekommenderar som stöd 
för ett systematiskt arbete mot kränkande behandling. 

Skolförvaltningen vill understryka att det är skolnämnden, som fullgör 
huvudmannens uppdrag för förskole- och skolverksamheten, som är 
ansvarig för att verksamheterna lever upp till lagens krav i arbetet mot 
kränkande behandling. 

Skolförvaltningen föreslår därför att skolnämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att göra en översyn av skolförvaltningens arbete mot kränkande 
behandling. De nya, gemensamma riktlinjerna kommer att delges kommun-
fullmäktige för kännedom. 

För att ge skolnämnden kontinuerlig återkoppling, både på enskilda ärenden 
kring kränkande behandling som anmälts av personal men också på att 
verksamheterna lokalt lever upp till lagens krav om årligt upprättade 
handlingsplaner och uppföljningar, kommer skolförvaltningens riktlinjer att 
även innehålla rutiner för detta.  

Med nya, gemensamma riktlinjer, som delges kommunfullmäktige för 
kännedom, och med rutin för kontinuerlig återkoppling till skolnämnden 
föreslår skolförvaltningen att skolnämnden anser motionen besvarad. 
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Beslutsunderlag 
– Motion från Anders Nilfjord (FP) 
– Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-026, § 107 
– Bildningsnämndens beslut 2012-02-21, § 3 
– Skolnämndens beslut 2012-02-20, § 12 
– Tjänsteskrivelse 2012-03-13. 
– Kommunkansliets förslag till beslut: 
– Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 62 
– Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-04-10, § 79. 
 
Styrelsen tillstyrker att motionen ska avslås. 
 
Kommunfullmäktiges hantering av ärendet: 
 
Yrkande 
Anders Nilfjord (FP) med instämmande från skolnämndens ordförande Pyry 
Niemi, yrkar att motionen ska anses besvarad. 
 
Omröstning 
Ordföranden konstaterar att dels föreligger styrelsens förslag om att 
motionen ska avslås och dels Nilfjords (FP) m.fl. yrkande om ”besvarad” 
och föreslår att dessa ska prövas mot varandra. Fullmäktige godkänner detta. 
 
Efter prövning av förslagen, finner ordföranden att fullmäktige beslutar att 
motionen ska anses besvarad.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Fullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Bildningsnämnden 
Skolnämnden  
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