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Motion om policy mot kränkande behandling,
trakasserier och mobbning
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen


Anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har kommit in med en motion om policy mot kränkande
behandling, trakasserier och mobbning.
Fritidsavdelning ställer redan idag stora krav på kommunens
idrottsföreningar. De ska följa Riksidrottsförbundets idéprogram ”Idrotten
vill” som beslutades av Riksidrottsstyrelsen i augusti 2009. Följer man inte
riktlinjerna kan det, rent hypotetiskt, innebära att man inte har rätt till
ekonomiskt stöd. För Fritidsavdelningen är det viktiga att vara nära
föreningarna och se till att vi noggrant följer upp verksamheten så att
eventuella missförhållanden kan upptäckas. Detta tillsammans med arbetet
kring ”Utmärkt förening” anser vi vara väldigt viktiga arbetsmetoder för att
motverka kränkande behandling, trakasserier och mobbning.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna tar upp ett angeläget ämne. Självklart ska vare sig kränkande
behandling, trakasserier eller mobbning förekomma i Tyresös föreningsliv.
Det finns för närvarande inget som heller talar för att sådant skulle vara fallet
i någon förening. Liksom förvaltningen är jag dock tveksam om en policy är
rätt väg att gå. Vi arbetar dagligen med frågor om värdegrund i föreningslivet.
Certifieringen ”Utmärkt förening” är ett utmärkt exempel på det. Risken är
tyvärr stor att en separat policy bara blir hyllvärmare och inte ett kraftfullt
verktyg. Att använda det lokala aktivitetsstödet för att styra ett mot ett önskat
beteende hos föreningslivet har diskuterats tidigare. Jag är dock i det här läget
inte beredd att villkora utbetalningarna utan tror mer på ett långsiktig,
återkommande arbete som just ”Utmärkt förening” är ett exempel på. Låt
den processen, som just har påbörjats, fortgå och utvärderas innan vi tar
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ställning till eventuella krav för att erhålla aktivitetsstödet.

Yrkande
Alfonso Morales (S) yrkar för de socialdemokratiska ledamöternas räkning
bifall till motionen.
Rickard Svensson (MP) yrkar bifall till motionen.
Siv Svanfeldt (V) hade, om hon hade haft rösträtt, yrkat bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena att bifalla motionen och finner
att nämnden avslagit yrkandena.
Ordföranden ställer proposition på ordförandes förslag och finner att
nämnden beslutat att anse motionen besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, policy mot kränkande behandling.pdf
Motion om policy mot kränkande behandling trakasserier och mobbning.pdf
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