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PROTOKOLLTÄBYO 2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/30-69 

§ 41 Svar på motion: Antimobbning 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige, den 14 december 2020, lyft 
olika åtgärder som hon menar behöver vidtas inom arbetet med att förebygga och åtgärda 
mobbning. Motionären föreslår att kommunen ska säkra att all skolpersonal i Täby 
kommun får utbildas i ett vetenskapligt beprövat antimobbningsprogram. Därutöver 
föreslås att barn- och grundskolenämnden årligen ska få rapportering rörande hur många 
barn som har mobbats under året samt hur det systematiska kvalitetsarbetet för att 
förhindra mobbning utvecklas. 

Täby kommun bedriver i enlighet med diskrimineringslagen och skollagen ett målinriktat 
arbete för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och 
förhindra trakasserier och kränkande behandling. Upparbetade rutiner för det främjande, 
förebyggande och åtgärdande arbetet finns på såväl huvudmanna- som skolenhetsnivå. 

Täbys skolor bedriver ett systematiskt arbete inom vilket elever och all personal 
involveras. Vidare utformas detta arbete utifrån verksamheternas kartlagda behov och 
brister. Gymnasie- och näringslivsnämnden får årligen en redovisning av Åva 
gymnasiums kvalitetsarbete, där även arbetet med att förebygga och åtgärda kränkningar 
analyseras och redovisas. 

Respektive skola har en tydlig rutin och arbetsordning avseende rapportering och 
hantering av kränkande behandling. Hanteringen sker i ett gemensamt journalsystem och 
gymnasie- och näringslivsnämnden får vid varje sammanträde information om inkomna 
anmälningar om kränkningar. 

Motionen behandlas även i barn- och grundskolenämnden. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat den 7 maj 2021. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att gymnasie- och näringslivsnämnden fattar beslut enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

Tomas Korpi (S) yrkar att gymnasie- och näringslivsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige besluta om bifall till den första och andra att-satsen i motionen. 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att gymnasie- och 
näringslivsnämnden bifaller ordförandens yrkande om beslut enligt 
kommunledningskontorets förslag. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämndenföreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder med 
hänvisning till vad som framgår av tjänsteutlåtande daterat den 7 maj 2021. 

Expedieras: 

Kommunstyrelsen 


