
Motion från Miljöpartiet de gröna    

BARNS INTEGRITET PÅ NÄTET 

Integriteten minskar i vårt samhälle i takt med att vår vardag blir uppkopplad. Idag är 
många föräldrar och vuxna ovetande om vad deras barn gör på nätet. Näthat och 
mobbning mellan ungdomar blir allt vanligare. Genom olika sajter kan även vuxna 
utge sig för att vara barn och utsätta barn för nätgromning, vilket är när en vuxen tar 
sexuell kontakt med ett barn på nätet. Miljöpartiet de gröna menar att problemet med 
bristande integritet, näthat, mobbning och nätgromning måste synliggöras på 
skolorna. Som ett led i detta föreslår vi att man genomför ett utbildningsprogram för 
berörd personal och föräldrar samt att införa en funktion där de utsattas behov av 
stöd på nätet fångas upp. 

Många ungdomar drar sig för att vända sig till en vuxen för man är rädd för att bli missförstådd och 
orolig för att problemen ska eskalera. Idag är det svårt som förälder att veta om vad som sker på nätet 
vilket leder till en bristande kommunikation med barnen om sådant. Ofta får barnet rådet att man inte 
ska bry sig och att det kommer bli bättre. Miljöpartiet menar att skolorna kan bli bättre på att möta 
elever med dessa problem på deras egen arena. Vi föreslår därför att man inrättar en funktion som är 
nätbaserad, dit man kan höra av sig och få professionellt stöd, (kuratorer mm) utan att behöva ta 
personlig kontakt. Detta leder förhoppningsvis till att man synliggör och fångar upp de problem som vi 
vet förekommer. 

Många skolor brottas idag med problem och elevkonflikter som är relaterade till sociala medier och 
nätbaserad kommunikation. Ibland uppstår konflikterna i skolan, ibland på fritiden och ofta hänger 
dessa ihop då elevernas skoltid och fritid sammanfaller. Då är det svårt att dra gränsen för skolans 
ansvar enligt skollag mm. Ett stort mörkertal finns idag vad gäller det som elever och andra får ta emot 
på nätet i form av oönskad kontakt, hot, kränkningar och rent hat. Sällan talar eleverna själva om vad 
de råkat ut för, och än mer sällan vidtas åtgärder i form av t.ex. polisanmälan. Mobbning och utsatthet 
via nätet har ofta en koppling till situationen i skolan eller i klassen, det är därför av största vikt att 
skolan kan tillhandahålla en säker och anonym stödfunktion för de elever som känner sig utsatta. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag:  

att ge barn- och skolnämnderna och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en strategi 
med utbildningsinsatser som stöd för att hantera kränkningar och mobbning på internet, 

att uppmana skolledningarna vid Lunds förskolor och skolor att arbeta in nätmobbning och 
utsatthet på digitala medier i sina handlingsplaner mot anti-mobbning, 

att ge barn- och skolnämnderna i uppdrag tillsammans med socialnämnden att ta fram 
konkreta verktyg för föräldrar till barn från och med förskoleåldern som stöd kring 
frågor om vad som händer på nätet, samt 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag i samråd med berörda nämnder att utreda 
förutsättningarna för att införa en nätbaserad stödfunktion för elever som känner 
sig kränkta eller hotade, gärna motsvarande en kommunal barnombudsman. 
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