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MEDBORGARFÖRSLAG OM GRATIS INTERNETUPPKOPPLING 
PÅ ÄLVÅKRASKOLAN 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Avslå medborgarförslaget om gratis internetuppkoppling på Älvåkraskolan. 

 
2) Inför vårterminen 2018 kommer eleverna på högstadiet (Älvåkra och 

Vidsel) tilldelas personliga datorer, s k 1:1 datorer. I och med detta för-
svinner behovet att använda privata mobiltelefoner för skolarbete på skol-
tid. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kajsa Nilsson, klass 7 c på Älvåkraskolan har lämnat in ett medborgarförslag 
om gratis internetuppkoppling via WiFi för elevernas privata mobiltelefoner. 
Motiven är att lärarna förväntar sig att eleverna använder sina privata mobil-
telefoner för skolarbete, då befintlig datasal och datavagnar inte är tillgängliga. 
Förslagsställaren menar att detta inte stämmer med inriktningen om att skolan 
ska vara gratis när de förväntas använda sina privata mobilabonnemang. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017, § 35, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 2 oktober 2017. 
_____ 
 
Chef kommunledningskontoret Crister Lundgren har yttrat sig i ärendet. 
 
För att kunna ansluta till skolan trådlösa nätverk (WiFi) måste utrustningen 
vara tillhandahållen av kommunen och för det finns det två huvudsakliga 
motiv. 
1. Säkerhet, vi vill ha kontroll på vilka enheter som ansluter sig till skolans nät 

och nätet används till. 
2. Dimensionering, nuvarande trådlösa nätverk är inte dimensionerat för att 

ansluta elevernas privata mobiltelefoner 
 
Enligt nuvarande plan kommer eleverna på högstadiet (Älvåkra och Vidsel) 
tilldelas personliga datorer, s k 1:1 datorer, inför vårterminen 2018. I och med 
detta försvinner behovet att använda privata mobiltelefoner för skolarbete på 
skoltid. 
 



 

 

Förslag till beslut 
Avslå medborgarförslaget om gratis internetuppkoppling på Älvåkraskolan. 
 
Inför vårterminen 2018 kommer eleverna på högstadiet (Älvåkra och Vidsel) 
tilldelas personliga datorer, s k 1:1 datorer. I och med detta försvinner behovet 
att använda privata mobiltelefoner för skolarbete på skoltid. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
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