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Simrishamn på Österlen – Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre
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Simrishamn på Österlen – Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi med barns 
och ungas lärande varenda dag. Verksamheten vilar på två ben:  
”Kunskaper och färdigheter” och ”Normer och värden”. Dessa  
två områden är lika viktiga och är beroende av varandra.  
När det råder balans får vi framgångsrika verksamheter.

Som chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn 
vill jag lyfta fram tre viktiga skolutvecklingsområden som jag 
är extra stolt över: Kulturgarantin, arbetet med barnkonven-
tionen och barnrättsfrågor samt det digitala lärandet i skolan. 

Jag anser att kulturell medvetenhet, kulturella uttrycksformer 
och entreprenöriellt förhållningssätt ger engagerade medborg-
are, gör livet rikare och förbereder våra barn och unga för 

livet, demokratin och arbetslivet. Simrishamn har lokal barnombudsman, ett 
väl utvecklat arbete med barnkonsekvensanalyser och från kommunens håll en 
uttalad vilja att lyssna på barn och unga.

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn!

Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef

”Barn och unga hörs och syns  
i Simrishamn”
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IKT-strategi 2017–2018

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en strategi för hur informations-  
och kommunikationsteknik (IKT) ska kunna integreras i utbildningen. Syftet med en  
IKT-strategi är att ge barn- och utbildningsförvaltningen (buf) förutsättningar att ge  
alla barn och elever möjlighet att utveckla en digital kompetens. 

Målet är att digitaliseringens möjligheter tas tillvara samt att resultaten förbättras och 
verksamheten effektiviseras. En barnkonsekvensanalys har upprättats för att kunna  
bedöma om och på vilket sätt digitaliseringen kan genomföras utifrån barnets bästa. 

Enligt Skolverkets förslag till ny nationell strategi är det viktigt att belysa framför allt fyra områden:

• Tillgång till digitala verktyg.

• Fungerande infrastruktur och läromedel

• Utveckling av personalens kompetens

• Regler, rutiner och lagar kring hantering av personuppgifter samt  

annan användning av IT

Se vidare www.simrishamn.se/barnrattsarbete

Utgångspunkt för buf:s IKT-strategi 2017–2018 är

• att IKT är ett medel som ger alla barn och elever lika förutsättningar att utvecklas i  
möjligaste mån och utövas utifrån barnets bästa.

• att IKT är en integrerad del av förskolans och skolans vardag, ett stöd i verksamheternas  
arbete att nå de uppsatta målen.

• att skolans digitalisering är en skolutvecklingsfråga som intimt hänger samman med de  
prioriterade utvecklingsområdena. 

• att det digitala pedagogiska perspektivet ska finnas med i planering, i lärande och uppföljning. 

• att de digitala verktygen öppnar nya vägar till lärandet i förskolan/skolan och till världen  
utanför klassrummet. 
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• Tillgång till digitala verktyg
 
Huvudmannen ansvarar, i samarbete med kommunens 
IT-enhet, för planering av  digitala verktyg, inköp, 
registrering och fördelning samt för ett tekniskt stöd till 
skolenheterna. Målet är att varje elev årskurs 1–9 samt 
alla gymnasieelever har tillgång till en egen enhet.

De digitala verktygen ska anpassas till elevernas ålder 
och behov i syfte att verktygen används optimalt. Varje 
verktyg ska finnas registrerat och en buffert handhas av 
förvaltningskontoret. IT-enheten/en IT-strateg ger stöd 
vid upphandling och inköp. Chromebook ska användas. 
Vid barns och elevers speciella utbildningsbehov finns  
Ipads samt MacBooks att tillgå.

Varje elev i årskurs 4 ska erhålla en ny Chromebook, 
som eleven kan använda i skolan fram till och med 
årkurs 6, då den återlämnas till skolan. Det bedöms 
tillräckligt att elevernas behov i årskurs 1–3 tillgodoses 
genom begagnade digitala verktyg. Varje elev i årskurs 
7 ska erhålla en ny Chromebook, som eleven har 
ansvar för till om med årskurs 9. Varje skola kan även 
behöva inneha ett antal andra digitala verktyg, för att 
tillgodose elever som har behov av extra stöd.  

Gymnasieskolan Nova Acadamys elever samt 
Österlengymnasiets elever ska när de startar årskurs 1 
erhålla en Chromebook alternativt en MacBook PRO 
för det fall utbildningen kräver detta. Eleverna har 
eget ansvar för det digitala verktyget, efter ingånget 
avtal med vårdnadshavare, under sin treåriga 
utbildning. Chromebook får eleven behålla efter 
slutförd utbildning. Eleverna har möjlighet att efter 
slutförd utbildning köpa ut MacBook PRO till ett 
marknadsvärde. 

Samtliga skolenheter har hållbara avtal som ingås 
mellan skolan och elevens vårdnadshavare. Dessa 
avtal ska utvecklas för att tillgodose likvärdighet och 
den fortlöpande utvecklingen inom området.

De digitala verktygen ska förvaras på ett ändamåls-
enligt sätt. Förvaringen bör utvecklas för att tillgodose 
säkerhet och funktion.
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•  Fungerande infrastruktur och 

läromedel  

Simrishamn kommun var den första kommunen i 
Sverige som 2015-03-18 fick sitt avtal om molnlösning 
med Google godkänt av Datainspektionen. Detta 
innebar att användandet av Google Apps for 
Education (GAFE) som gemensam portal för  
pedagogiskt arbete blev möjligt. GAFE används idag  
i kombination med andra digitala läromedel och 
resurser.

Kommunen har ett tvåårigt avtal (2016-08-14– 
2018-08-15)  med läromedelsförlaget Gleerups 
gällande digitala läromedel. Användandet utvärderas 
kontinuerligt av buf:s ledningsgrupp och IKT-grupp. 

Huvudmannen har genom buf:s IKT-grupp ansvar för 
att samverkan sker med buf:s olika enheter och 
kommunledningens IT-enhet, i syfte att kontinuerligt 
förbättra buf:s infrastruktur gällande datasystem och 
licenser. 

• Utveckling av personalens kompetens 

Huvudmannen, buf samt förskolechefer och rektorer 
har ansvaret för att adekvat personal kontinuerligt får 
utbildning inom IT, pedagogisk användning samt om 
regler kring säker hantering av personuppgifter och 
andra IT-regler och rutiner. 

Buf:s IKT-grupp har ansvaret för genomförandet av 
utbildningar och andra kompetenshöjande insatser. 

• Regler, rutiner och lagar kring  

hantering av personuppgifter samt 

annan användning av IT 

Simrishamns kommuns egna riktlinjer kring IT, webb 
och sociala medier är integrerade i följande riktlinjer. 
Se vidare www.simrishamn.se avseende Information- 
och kommunikationspolicy med tillhörande riktlinjer.
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Begäran att få ta del av en handling –  
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Det är en skyldighet att lämna ut en handling om det 
är en allmän handling som inte innehåller 
sekretessbelagda uppgifter. Begäran om allmänna 
handlingar ska behandlas skyndsamt.

I första hand ska den som ansvarar för den aktuella 
handlingen, t.ex. läraren, skolsköterskan eller kuratorn 
genomföra en prövning om handlingen kan lämnas ut 
eller inte. Om personen är tveksam ska personen 
lämna över frågan till rektor eller förvaltningschefen 
utan ”tidsutdräkt eller olägenhet”. Beslutet fattas av 
myndigheten genom förvaltningschefen. Beslutet skall 
vara skriftligt motiverat och beslutet går att överklaga. 

Information
Buf:s förvaltningschef utser vilka personer som får 
skriva på kommunens hemsida www.simrishamn.se 
för buf:s räkning. 

Om ett konto skapas, är behörig huvudansvarig för 
kontot. Det måste alltid finnas någon tillgänglig som 
kan bevaka kontot, svara på frågor samt vid behov ta 
bort stötande, kränkande inlägg etc. Det ska finnas 
rutiner för inloggningsuppgifter och behörigheter.

Sociala medier
Det ska finnas ett uppdrag eller ett godkännande från 
buf:s förvaltningschef eller närmaste chef för att en 
medarbetare ska kunna använda sociala medier i 
tjänsten. 

Facebook tillåter inte att en person har f lera konton, 
varför en medarbetare inte kan ha ett konto som 
privatperson och ett i tjänsten. Medarbetaren kan 
därför uppfattas som företrädare för organisationen, 
vilket medarbetaren ska vara medveten om. 
Medarbetaren kan däremot skapa en grupp som 
endast ger information till de personer hen väljer, 
vilket bör skapas om medarbetaren integrerar med 
sina elever.
 
Som anställd har medarbetaren yttrandefrihet även i 
de sociala medierna. Medarbetaren får dock inte utge 
sig för att vara talesperson för kommunen. Lagarna för 
sekretess och tystnadsplikt gäller också, se nedan.

Enskilda individärenden får aldrig diskuteras i sociala 
medier. Medarbetaren ska vara tydlig med att 
kommunen inte kan hantera individärende i sociala 
medier och hänvisa personen vidare till rätt instans 
eller ge sina egna kontaktuppgifter för att fortsätta 
samtalet där.

Kommunen är ansvarig för personuppgifter som 
publiceras på kommunens profil. Ansvaret innebär att 
kommunen inte får publicera kränkande person-
uppgifter, ska hålla regelbunden uppsikt över 
publiceringar för att upptäcka kränkande person-
uppgifter samt skyndsamt ta bort kränkande 
personuppgifter. De medarbetare som företräder 
kommunen i sociala medier ska därför ha kunskap om 
dessa regler.
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Om en medarbetare får kännedom om barn som far 
illa, ska hen göra en anmälan till socialnämnden enligt 
14:1 Socialtjänstlagen.

Om en medarbetare får kännedom om att ett barn 
kränks på Facebook eller andra sociala medier, ska hen 
göra en anmälan till rektor/förskolechef enligt 6:10 
Skollagen.

Om en medarbetare får kännedom om ett pågående 
brott, ska hen hänvisa till polisen, tfn 112 vid akuta 
ärenden, annars tfn 114 14. Medarbetaren ska också 
själv polisanmäla om hen får kännedom om brott via 
social medier. 

Lärares yrkesetik
Lärarnas yrkesetiska råd (www.lararesyrkesetik.se) ger 
fyra rekommendationer om hur lärare ska förhålla sig 
till ny teknik och sociala medier.

• Diskutera kontinuerligt sociala mediers 
användning på er skola.

• Kräv kompetensutveckling om du blir beordrad 
att använda sociala medier som du känner dig 
osäker inför.

• Använd olika konton för att undvika svåra 
gränsdragningar.

• Tänk som du brukar – det du inte skulle ha sagt 
annars ska du inte säga nu heller.

Bildhantering
För att uppfylla kraven i personuppgiftslagen krävs 
samtycke från barnet eller dess vårdnadshavare. Barn 
som fyllt 15 år kan ge sitt eget samtycke.

Upphovsrätt
Upphovsrätt uppkommer automatiskt i och med att ett 
verk skapas och är skyddat om det har en viss 
originalitet, så kallad verkshöjd. Om verket används 
ska upphovsmannens namn vara angivet. 

Upphovsrätt gäller inte författningar, beslut och 
yttranden av svenska myndigheter samt översättningar 
av dessa.

Yttrandefrihet
Som anställd har man yttrandefrihet. Personal har rätt 
att uttrycka egna tankar och åsikter, men får då inte 
utge sig för att vara en talesperson för kommunen och 
måste beakta lagarna om sekretess.



Simrishamn på Österlen – Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

6    |  IKT-STRATEGI 2017–2018

Användning av kommunens IT-resurser
Vid nyttjande av kommunens IT-resurser ska 
kommunens namn, anseende och goda rykte beaktas. 
Kommunens IT-resurser får inte nyttjas för att på 
otillbörligt sätt sprida, förvara eller förmedla 
information

• i strid mot gällande lagstiftning, t.ex. hets mot 
folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring, 
förtal, ofredande, dataintrång eller upphovsrätt.

• som är att betrakta som politisk, ideologisk eller 
religiös propaganda,

• i strid mot personuppgiftslagens stadgande om 
den personliga integriteten,

• som i annat fall kan uppfattas som kränkande 
och stötande,

• som syftar till att marknadsföra produkter eller 
tjänster som saknar anknytning till kommunen, 
eller

• som på annat stör kommunens IT-verksamhet. 

Genom att underteckna anställningsavtalet har den 
anställda skyldigheten att följa kommunens ”Riktlinjer 
för användning av kommunens IT-resurser” och hålla 
sig informerad om kommunens regler på intranätet.

E-post 
Observera att varje anställd ansvarar för att e-post  
och internpost öppnas och att den post som skall 
diarieföras ankomststämplas och lämnas till 
registrator.

För att ingen post skall ligga oöppnad vid semester, 
sjukdom eller annan ledighet skall man som 
arbetstagare ange detta i Outlook (frånvaro-
hanteraren) och samtidigt ange att posten under 
ledigheten öppnas av annan på avdelningen.

E-post är en allmän handling när den har expedierats, 
d.v.s har lämnats ut till en privatperson, annan 
myndighet eller ett bolag eller blivit slutbehandlat eller 
på annat sätt har färdigställts. När handlingar kring 
en elev t.ex. lämnas till förälder är den expedierad och 
allmän. 

Avtal med IT- leverantörerna angående 
molntjänster
Simrishamn kommun har avtal med Google Apps  
For Education (GAFE) och har tillstånd från 
Datainspektionen.

Om nya molntjänster ska användas ska barn- och 
utbildningsnämnden göra en laglighetsbedömning, 
dvs. om det sätt man vill behandla personuppgifter 
följer kraven i Personuppgiftslagen samt en risk- och 
sårbarhetsanalys med särskilt fokus på 
personuppgiftbehandlingen och vilka konsekvenser 
hanteringen av personuppgifter kan få för den 
enskildes personliga integritet. Datainspektionens 
vägledning samt SKLs ”Vägledning om molntjänster i 
skolan” skall följas vid denna bedömning.

Vidare är det viktigt att det finns tydliga instruktioner 
för den personal som använder molntjänster kring hur 
personuppgiftslagen ska beaktas.
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Kameraövervakning
Att bli kameraövervakad innebär ett intrång i den 
personliga integriteten. Intrånget är lagligt om det inte 
är otillbörligt eller kränkande enligt personuppgifts-
lagen. En bedömning behöver göras om över-
vakningen är proportionerlig i förhållande till de 
problem man vill åtgärda och till det integritetsintrång 
som det innebär att bli kameraövervakad. (Se vidare 
www.datainspektionen.se )

Skyddande personuppgifter och annan 
adresshantering
Genom Skatteverket kan en person få sina person-
uppgifter skyddade i huvudsak med sekretess-
markering, kvarskrivning eller med fingerade 
personuppgifter. Om något barn eller elev har 
skyddade personuppgifter ska skolenheten göra en 
bedömning om hur personuppgifterna inom skolan ska 
behandlas. Elevens och vårdnadshavarens inställning 
ska inhämtas, men det är skolans ansvar att se till att 
behandlingen sker på ett säkert sätt.

Begränsa mängden uppgifter och analysera därför 
noga vilka personuppgifter som verkligen behöver 
registreras. När de inte längre behövs för sitt ändamål 
skall de gallras bort. 

Enbart ett fåtal personer bör ha åtkomst till de 
skyddade personuppgifterna och det ska klart framgå 
att personuppgifterna är skyddade, t.ex. genom 
flaggning.

Skolan måste se till att de skyddade personuppgifterna 
inte är sammankopplade till andra system som t.ex. 
hantering av schema och frånvaro, så att uppgifterna 
inte okontrollerat sprids.

Rektor/förskolechef ansvarar för att de personer som 
kommer i kontakt med skyddade personuppgifter ska 
få utbildning i de regler och rutiner som gäller för 
skolans behandling av skyddade personuppgifter.

Det ska kunna kontrolleras i efterhand vilka personer 
som tagit del av skyddade personuppgifter. 
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Känsliga personuppgifter
Känsliga personuppgifter är enligt personuppgifts-
lagen uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap 
i fackförening, uppgifter som rör hälsa eller sexualliv. 
Vidare kan uppgifter vara integritetskänsliga

• där tystnadsplikt eller sekretess enligt 
offentlighets- och sekretesslagen eller annan 
lagstiftning gäller.

• där uppgifter behandlas av någon särlagstiftning, 
till exempel patientdatalagen eller lagen 
om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten och kriminalvården.

• gällande lagöverträdelser.

• avseende enskildas personliga förhållanden.

Är svaret Ja på någon av dessa frågor ska säkerhets-
åtgärderna för att skydda personuppgifterna vara mer 
omfattande. 

Känsliga uppgifter skall omfattas av särskilda 
säkerhetsåtgärder och kommunens riktlinjer för 
användning av kommunens IT-resurser gäller. 

Digitala verktyg
Samtliga skolor och förskolor ska ha tydliga 
ordningsregler för hur digitala verktyg får användas. 
Dessa beslutas av rektor/förskolechef. 

Lösenordssäkerhet
Eleverna lagrar en allt större del av personliga 
dokument, bilder och filmer i olika typer av 
molntjänster och är mer utsatta än tidigare på det 
sättet att obehöriga kan få tillgång till deras konton. 
Eleverna ska, utifrån ålder och mognad, kontinuerligt 
få kunskap om lösenordssäkerhet, för att säkerställa 
trygghet och säkerhet

UTVÄRDERING
Buf:s ledningsgrupp och IKT-grupp utvärderar och 
reviderar kontinuerligt buf:s IKT-strategi. En 
konsekvensutvärdering av IKT-planen görs årligen i 
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete som 
redovisas till barn- och utbildningsnämnden.

   Ewa Kristensson 
   Barn- och utbildningschef 
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Kommunen har en handlingsplan  
att stärka barnets rättigheter. 

Barn- och utbildningsförvaltningens skolutveckling ska 
utgå från barnkonventionen och de fyra grundprinciperna.
 
ARTIKEL 2: Alla barn är lika värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

ARTIKEL 3: Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.

ARTIKEL 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling. 

ARTIKEL 12:  Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta 

och återkoppla till barnet.
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Barn- och utbildningsförvaltningen
ADRESS: 272 80 Simrishamn
www.simrishamn.se

Vi finns på sociala medier!
www.facebook.com/bufsimrishamn

bufsimrishamn.wordpress.com

#bufsimrishamn – twitter

@bufsimrishamn – instagram

SIMRISHAMNS KOMMUN PÅ ÖSTERLEN

• 19 000 invånare
• hav, kust, turism, äpplen, odlad mark och skog 

• cirka 2 400 barn och elever
 - Elva förskolor – pedagogisk omsorg
 - Fyra F–6 skolor och en F–3
 - En 7–9 skola
 - Två gymnasieskolor
 - Särskola – träning-, grund- och gymnasiesärskola
 - Elevhälsa med Mobilt team
 - Kulturpedagogisk enhet
 - Naturskolan Österlen
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