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§247

Svar på motion angående antimobbningsprogram
(2018 KS0100)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslår motionen.
Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion angående antimobbingsprogram.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag
på svar på motionen. Svaret var inlämnat till kommunledningskontoret innan den 29 juni
2018.

I motionen föreslås att:
- Hylte kommun ser över de likabehandlingsplaner som beskriver hur respektive skola i
kommunen ska arbeta för att förebygga mobbning, våld och otrygghet i skolan.
- Genomför en undersökning av hur väl planen fungerar,
- samt använder sig av ett antimobbningsprogram mot mobbning som ska vara
forskningsbaserat eller dokumenterat fungerande i sitt utformande av
likabehandlingsplaner
som beskriver hur respektive skola i kommunen ska arbeta för att förebygga mobbning,
våld och otrygghet i skolan. Den mest kända och välrenommerade metoden i Norden
har utarbetats av den svenske professorn Dan Olwaeus i Bergen, välkänd över hela
världen samt att medel till detta ska sökas hos Skolverket.
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Barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen ska avslås.
Handlingar i ärendet









§73 BUN Remiss från KSAU: Motion angående antimobbningsprogram
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Motion angående antimobbningsprogram
§15 KF Inkomna motioner
§67 KSAU Motion angående antimobbningsprogram - på remiss
§208 KSAU Svar på motion angående antimobbningsprogram

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden föreslår avslag på motionen angående antimobbingprogram.
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