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Interpellation till välfärdsnämndens ordförande

Unga personers utsatthet i sociala medier
Det pâgâr för närvarande en debatt om hur unga personer lockas till att dela lättklädda bilder av sig
själva pâ socia la medier. Detta sker via olika typer av socia la medier till exempel appen onlyfans. Det
har ocksâ konstaterats att detta har fun nits även in nan just den na app ach kommer tyvärr fin nas
även efter denna app.
För att lyckas lösa problemet sä kommer det inte att hjälpa med förbud mot vissa appar utan det
handlar om att föra diskussioner med eleverna pâ skolorna ach arbeta med synsättet och kunskapen
hos elever, föräldrar och personal.
Vi tycker att den na frága är viktig för vâra barns och ungas hälsa pâ bâde lâng ach kort sikt.

Vi viii därför ställa följande frägor till välfärdsnämndens ordförande:
Hur arbetar man med denna frâga i grundskolan och i gymnasiet?
Hur ser välfärdsnämndens handlingsplan ut?
Hur tycker välfärdsnämndens ordförande att man skall arbeta med frágan?
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Svar på interpellation angående unga personers utsatthet i sociala medier
Ulla-Karin Johansson (S) har i interpellation som inkom den 12 maj 2021 ställt följande
frågor till välfärdsnämndens ordförande:
• Hur arbetar man med denna fråga i grundskolan och i gymnasiet?
• Hur ser välfärdsnämndens handlingsplan ut?
• Hur tycker välfärdsnämndens ordförande att man skall arbeta med frågan?
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 121/2021.
Svar
Arbetet med unga personers utsatthet i sociala medier är en viktig del
av värdegrundsarbete i Härryda kommuns grundskolor och det finns även med som
en del i årshjulet över allt arbete på skolan. Detta ämne ingår i skolornas likabehandlings- och trygghetsarbete, ett arbete som med hjälp av skolans trygghetsteam och elevhälsa i samråd med lärare/mentorer sker regelbundet i klasserna.
I skolan accepteras inte några former av diskriminering eller kränkande behandling.
Detta gäller såväl mellan elever som mellan personal och elever.
På grundskolorna är det beslutat att vissa årskurser arbetar mer aktivt med detta ämne
men i alla klasserna sker det regelbundna samtal om detta både i planerad form och mer
spontant då det dyker upp tillfälle utifrån elevernas behov, erfarenheter och upplevelser.
På Hulebäcksgymnasiet går varje mentor vid terminsstart igenom plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskrivs hur Hulebäcksgymnasiet arbetar för att
alla elever och all personal ska känna sig trygga och respekterade på skolan. I planen
står tydligt att detta även gäller kränkningar via olika internetforum, inom och även
utom skoltid om kränkningen får återverkningar i verksamheten. Planen gäller såväl
mellan elever som mellan personal och elever.
Vid terminsstart går även alla klasser igenom och diskuterar vad sexuella trakasserier
innebär och vad eleven ska göra om eleven känner sig utsatt.
I samband med att eleverna får sin dator i åk 1 måste de godkänna regler för hur datorn
ska användas. Där står bl a att eleverna inte får använda och/eller publicera pornografiskt material och/eller uttalande. Eleverna får heller inte titta på pornografi på elevdatorerna.
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Utöver dessa punkter ingår diskussioner om makt, kön, normer och objektifiering i flera
av gymnasiets kurser, bland andra samhällskunskap, biologi och naturkunskap. Alla
elever läser minst två av dessa kurser på gymnasiet.
Elevhälsan på Hulebäcksgymnasiet har en egen digital anslagstavla som heter ”Elevhälsan tipsar”. Där finns mycket information om sex, relationer samtycke och användbara
länkar till bl a ECPAT. Elevhälsan går ut till alla nya klasser och presenterar sig och gör
reklam för sin sida. De planerar också för att genomföra event på skolan under hösten,
detta för att synliggöra sin verksamhet.
Hulebäcksgymnasiet vill vidareutveckla det förebyggande arbetet för att stärka den
egna motståndskraften hos våra unga. Elevhälsan har gjort skolledningen medveten om
att en del av oss i vuxenvärlden inte har tillräckligt med kunskaper om sociala medier,
Hulebäcksgymnasiet vill arbeta vidare med denna viktiga fråga.
Under våren 2020 skulle en stor informationssatsning om grov våldsporr på nätet gått
av stapeln, men en pandemi kom emellan. Länsstyrelsen i Västra Götaland hade bjudit
in till flera riktigt bra seminarier som vi, personal på skolorna, elever och föräldrar,
hade planerat att vara med på. Min förhoppning är att detta kan genomföras under 2022.
Min tro är även att det är nödvändigt att hjälpa föräldrarna, inte bara eleverna, med information i det viktiga ämnet som du tar upp.

Maria Kornevik Jakobsson
Ordförande välfärdsnämnden
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