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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf §116    Dnr: KS.2016.229      

 

Svar på motion om intensifierat arbete mot nätmobbning  

 

Ärendebeskrivning 

Lennart Kastberg (KD) och Pia Skogsberg (KD) har lämnat in en motion, 

daterad den 17 november 2016 om att intensifiera arbetet mot nätmobbning. 

 

Kristdemokraterna i Gislaved föreslår att: 

 

 Intensifiera arbetet mot nätmobbning. 

 Att genom utbildnings- och informationsinsatser till vuxna som 

regelbundet möter barn och unga, öka kunskapen om nätmobbning. 

 

Ärendet har remitterats till barn-och utbildningsnämnden för beredning. 

 
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar i sitt yttrande att arbete mot 

traditionell mobbning och nätmobbning är mycket viktigt och ständigt aktuellt. 

På nätet liksom i skolan förekommer trakasserier och kränkande behandling av 

elever. Skolan har en skyldighet att utreda alla kränkningar som har en koppling 

till dess verksamhet. Detta gäller oavsett om de sker i skolan eller på nätet. 

(Skollagen och diskrimineringslagen.)  

 

Arbetet mot kränkande behandling delas in i tre delar: främjande, förebyggande 

och åtgärdande. De tre delarna ska tillsammans bidra till en trygg miljö på nätet 

för eleverna och förhindra att kränkningar sker där. Skolors arbete för att 

motverka kränkningar på nätet är en del av skolans allmänna arbete mot 

kränkningar.  

 

Skolinspektionen har i en granskning visat att skolorna behöver förbättra sitt 

arbete mot kränkningar och hitta nya sätt att arbeta för att få kännedom om 

kränkningar på nätet. Skolinspektionen bedömer att det främst är det 

främjande och förebyggande arbetet som behöver utvecklas för att skolornas 

arbete mot kränkningar på nätet ska få avsedd effekt.  

 

Genomförda insatser  

I diskriminerings-och kränkandebehandlingplanen som alla skolor har ingår även 

nätmobbning. Skola, rektor, lärare är skyldiga att utreda även när mobbning 

skett på kvällar och liknande. Med införandet av lärplattor och datorer i 

skolorna och förskolorna i Gislaveds kommun har nätetikett varit en del i 

fortbildningsinsatserna och föreläsningar för både personal och vårdnadshavare 

samt undervisning för eleverna har genomförts.  

 

En del skolor har även jobbat med att motverka nätmobbning och utbildat 

pedagoger, elever och vårdnadshavare med en utbildningsinsats som hölls av 

polisen under hösten 2016. Alla pedagoger har genomgått Statens medieråds 

utbildning vad gäller MIK, medie- och informationskunnighet, för att kunna 

utbilda sina elever i att hantera internet med källkritik och liknande.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att barn- och utbildningsförvaltningen 

genomför återkommande kompetensutveckling i att kartlägga och analysera 

den egna verksamheten för att identifiera risker för kränkningar på nätet för att 

öka medvetenheten och kunskapen hos lärare, vårdnadshavare och elever, 

samt att i den årliga elevenkäten ha med frågor om nätmobbning. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf § 116 (forts.) 

 

Kommunstyrelsen har den 11 oktober 2017 beslutat föreslå 

kommunfullmäktige att motionen om intensifierat arbete mot nätmobbning ska 

anses besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

Motion om att intensifiera arbetet mot nätmobbning, daterad den 17 november 

2016 

Barn- och utbildningsnämnden den 27 mars 2017, § 29 

Kommunstyrelsen den 11 oktober 2017, § 273 

 

Pia Skogsberg (KD) tackar för svaret på motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige antar det. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motion om att intensifierat arbete mot nätmobbning, daterad den 17 

november 2016 ska anses besvarad. 

  

 

Expedieras till: 

Lennart Kastberg 

Pia Skogsberg 

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

 


