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Återrapportering av uppdrag från Kommunfullmäktige med
anledning av svar på motion nr 2l/20 7 av Margareta Olin (S):
I

Skolor saknar porrñlter på sina datorer
Förskole- och grundskolenämndens beslut

Återrapport av Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-03-18 3:10 Motion nr 21/2017 - Skolor
§
saknar porrñlter på sina datorer, har mottagits och överlämnas till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i samband med beslut
Olin

(S):

att bifalla

motion nr 21/2017 av Margareta

Skolor saknar porrñlter på sina datorer uppdragit åt Förskole- och

grundskolenämnden

att stödja

skolor

med

ett källkritiskt

och

ansvarsfullt förhållningssätt

i

olika informationskanaler.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-22.

Förslag

till

beslut

Hampe

Klein (M) yrkar bifall till utbildningsföwaltningens beslutsförslag innebärande
återrapport av Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-03-18
3:'10 Motion nr 21/2017- skolor
§

saknar porrñlter på sina datorer har mottagits och överlämnas

till

Kommunfullmäktige.

Propositionsordning
Ordföranden

frågar

om

Förskole- och grundskolenämnden beslutar enligt

utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-22 och finner att så är

fallet.

Exped ieras
-

Kommunstyrelsen
Akten

/mm
I

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Österåker
Tjänsteutlåtande
Utbildningsförvaltningen

Datum
Dnr

Till

Förskole- och grundskolenämnden

2019-10-22

FGN

2019/0080 (U)

Äterrapport av uppdrag från KF ang porrfilter på skolornas datorer

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har samband med beslut
i

porrñltcr på sina datorer” uppdragit åt
källkritiskt

och

”

motion nr 21 / 2017 Skolor saknar
Förskola
och grundskolcnämndcn att stödja skolor med

ansvarsfullt förhållningssätt

till

att bifalla

ett

olika informationskanalcr.

Beslutsförslag
Förskole- och grundskolenämnden/ styrelsens beslut

Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-03-18 §3:1O har mottagits och överlämnas
Kommunfullmäktige.

.Återrapport av

till

Bakgrund
Skolnämndcn behandlade 2018-04-10 motion nr 21 /2017 ”Skolor saknar porrñltcr på
och konstaterade då

kommunala

även

att

om ett

nätverket, så kan det

filter

som

begränsar åtkomst

till

inte ersätta ett aktivt arbete för att

sina datorer”

olämpligt material införs

förmedla

det

i

ctt källkritiskt

och ett kontinuerligt Värdegrundsarbete. Skolnämndcn föreslog
Kommunfullmäktige att bifalla motionen och att uppdra åt skolföwaltningcn att i samråd med
produktionsförvaltningen stödja skolornas arbete inom detta område. Motionen bifölls 2019-03-18
Kommunfullmäktige samt gav Förskole - och grundskolenämndcn i uppdrag att stödja skolor med
ett källkritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till olika informationskanalcr.
förhållningssätt

i

Förvaltningens slutsatser
Enligt läroplan för grundskolan, förskoleklassen
orientera sig

och agera

snabb förändringstakt.

i

en komplex verklighet

och fritidshemmct (Lgr

med

'11)

ska eleverna

Ökad

stort informationsflöde,

låålcvcrna ska träna sig att tänka kritiskt, att

kunna

digitalisering

och

granska information och

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. lillcvcrna ska också ges möjlighet att
utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt

och

förstå risker

samt för

att

till

digital teknik, för att

uppfylla

huvudmannen (den styrelse som driver
de krav och mål som anges skolförfattningarna'.

kompetensutvcckling och

Skollagen 2 kap

Österåkers

skolan),skolchcf, rektor

och

lärare

i

I-Iuvudnmnnen har också ansvar för

1

se möjligheter

kunna värdera information.

Enligt skollagen åvilar det
att

kunna

8, 821,9,

kommun

I

15

att

att

personalen vid skolcnhcterna ges möjlighet

personalen har nödvändiga insikter

i

de föreskrifter

till

som

gäller för

§§.
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Österåker
Tjänsteutlåtande
skolväsendet? För driften av de

huvudmannen

kommunala skolorna och ansvar i de

delar

som i

skollagen åvilar

Kommunstyrelsens produktionsutskott.

svarar

- och grundskolcnämndcn kan inom ramen för det konsultativa uppdraget
pedagogcentrum bistå huvudmännen deras arbete med källkritik och förhållningssätt. I övrigt bör
beaktas att huvudansvaret för sådana uppgifter ligger inom skolans ordinarie åtagande och därmed
Förskole

i

i

ingår

i

skolpengcn.

Tidigare beredning och beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-03-18 §3: 1 0
Kommunstyrelsen 2019-03-18 §4232
Skolnämnden 2018-04-10 §3z4

Bilagor
'1.

Motion nr 21/2017 ”Skolor saknar porrñlter på

Louise Furness

sina datorer”

tin

Johansen

sakkunnig utbildning

utbildningsdirektör

Expedieras
Kommunfullmäktige

2

Skollagen 2 kap 34§.
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kommun

|

|84 86 Åkersberga |Te| 08-5408I0 00

|

Fax 08-540 BIO 20

|

kommun@osteraker.se

www.osteraker.se
|

Sida 2 av 2

