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§ 17
Policy för sociala medier i Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Stadsdelsnämndens beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendet
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har fått Policy för sociala
medier i Stockholms stad på remiss från kommunstyrelsen. Policyn
slår fast grundläggande principer och ramar för stadens verksamheters
närvaro i sociala medier. Målet med policyn är att göra det tydligare
vad som krävs av närvaron på sociala medier och ska främja en hög
kvalitet på stadens konton.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning anser att policyn till stora
delar kan antas men föreslår att vissa delar ses över när det gäller
formuleringar kring beslut om att starta nya konton, basinformation,
hur vi hanterar minderåriga och känsliga personuppgifter i sociala
medier.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 23 maj 2019.
Dnr EÅV 2019/281
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Rana Nasrindotter m.fl. (S) och ledamoten Hassan
Jama m.fl. (V) lämnade ett särskilt uttalande:
Vi instämmer i förvaltningens bedömning att policyn saknar en
jämställdhetsanalys. Vi anser dessutom att en policy kring sociala
medier borde innehålla resonemang och förhållningssätt till näthat
som idag utgör ett stort demokratiproblem.
Människorättsorganisationen Amnesty international gjorde 2017 en
undersökning som visade hur utbrett hatet mot kvinnor är på nätet och
vilka konsekvenser det får. 41% av alla kvinnor som utsatts för
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trakasserier eller kränkningar på nätet uppgav att de vid minst ett
tillfälle fruktat för sin fysiska säkerhet på grund av det de utsatts för.
Andra effekter av att utsättas för näthat var lägre självkänsla, stress,
oro, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter och panikattacker.
Det är något som stadens sociala medier ansvariga behöver förhålla
sig till och vara uppmärksamma på.
Policyn nämner att inlägg, kommentarer eller frågor med innehåll som
innebär hets mot folkgrupp, barnpornografibrott eller olaga
våldsskildring ska dokumenteras och därefter tas bort. Detta är bra
men inte tillräckligt då kvinnor inte täcks av lagstiftningen kring hets
mot folkgrupp. Vi anser att policyn borde ha en princip om att inlägg
på stadens sociala medier som innebär sexuella trakasserier,
kränkningar och missaktande kommentarer kopplade till samtliga
diskrimineringsgrunder bör tas bort.
Ersättaryttrande
Ersättaren Lisa Palm (Fi) ställde sig bakom Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets särskilda uttalande.
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