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Tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens förvaltning 

 

Datum: 2022-11-14 

Diarienummer: KS 2021/0296 

Till: Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion nr 38/2021 av Michael 

Solander (MP) -Säkerhet på nätet för barn i 

skola 

Sammanfattning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-11-22, §8:9 föreslår motionären 

att kommunen ska  

1. Utveckla riktlinjer för att skydda barnens säkerhet på nätet i skolan och vid 

användning av skolans mjukvaror utanför skolan,  

2. Utveckla rutiner för uppföljning av att skolorna följer riktlinjerna samt  

3. Säkerställa att resurser finns för ett systematiskt IT-säkerhetsarbete.  

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta 

 

Motion nr 38/2021 anses besvarad med hänvisning till att de kommunala 

skolorna har en uppdaterad organisation och rutiner för att säkerställa arbetet 

med säkerheten på nätet för barn och elever. 

Bakgrund 
Motionären föreslår att kommunen ska upprätta riktlinjer och rutiner gällande 

säkerhet på nätet för barn i skola. 

Förvaltningens slutsatser 

Utbildningsverksamheterna tar i sitt dagliga arbete hjälp av Skolverkets 

rekommendationer i arbetet med en bättre etikett gällande samtalsklimatet 

online. Skolverket ger då stöd till hur verksamheterna kan arbeta främjande, 

förebyggande och i vissa fall åtgärdande för att stärka elevernas säkerhet på 

nätet. Verksamheterna har även nära samarbete med produktionsförvaltningen, 

utbildningsförvaltningen och digitaliseringsenheten för att ytterligare få stöd i 

arbetet.  
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Några av de gemensamma aktiviteterna är: 

 lärarledda diskussioner med elever om samtalsklimatet på nätet, 

 utvecklande av elevers källkritik i sociala medier, 

 säkerhetsvalidering av alla digitala tjänster utifrån vad den ska användas 

till och vilka personuppgifter som tjänsten hanterar och 

 upprättande av riktlinjer för konton och lösenord för 

utbildningsområdet  

Är eleverna under 13 år krävs vårdnadshavares godkännande för att möjliggöra 

användandet av en social medietjänst.  

 

Enligt skollagen och diskrimineringslagen ska skolan agera i förebyggande syfte 

för att förhindra och motverka kränkningar. Skolan har en skyldighet att direkt 

agera när skolan fått kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för 

kränkande behandling. Detta gäller oavsett om det gäller kränkningar i det 

fysiska rummet eller kränkningar och mobbning som sker på internet och i 

sociala medier.  

 

Om ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 

eller i anslutning till verksamheten vidtas åtgärder för att få kränkningarna att 

upphöra samt för att förhindra nya kränkningar. (6 kap. 6-10 §§ skollagen). 

Rutinen för säkerställande av det arbetet ansvarar respektive rektor för och 

riktlinjerna är dokumenterade i skolornas plan mot kränkande behandling. 

Skolcheferna i sin tur följer upp att skolornas planer mot kränkande 

behandling är av god kvalitet. 

 

Säkerställande av att rutiner följs och att kompetens och resurser finns för ett 

systematiskt IT-säkerhetsarbete på skolorna genomförs av förvaltningen 

genom regelbundna nätverksmöten. I dessa möten ingår förvaltning och 

skolornas utsedda IKT-pedagoger. Nätverket träffas kontinuerligt med ett 

nätverk för förskola och ett annat nätverk för skola. Om det framgent visar sig 

att ytterligare rutiner och riktlinjer behöver tas fram eller revideras kommer 

IKT-nätverket vara en viktig del i arbetet. 

 

Sammanfattningsvis har de kommunala utbildningsverksamheterna en 

uppdaterad arbetsordning, rutiner och organisation för hur nuvarande och nya 

digitala system ska värderas, användas och följas upp ur ett 

säkerhetsperspektiv.  

 

Tidigare Beredning 

Kommunstyrelsens produktionsutskott 2022-10-12, §8:5 
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Bilagor 

1. Motion nr 38/2021 

2. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens produktionsutskott 2022-10-12, §8:5 

 

   

Staffan Erlandsson   Peter Freme  

Kommundirektör   Kanslichef 

   

 

Sara Salminen  
Nämndsekreterare 

    

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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