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Svar på motion (L) om porr-filter i skolans nätverk (KS 2018/216)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag
till beslut med uppdrag att tillkommunstyrelsen ta fram ett kostnadsunderlag för ett införande
av porrfilter på nätverket för alla kommunens verksamheter.

Sammanfattning
Pär Johnson (L) och Thomas Jansson (L) har lämnat in en motion kring porr-filter i skolans
nätverk. I motionen föreslås att det införs ett filter mot olämpliga sidor på samtliga
kommunala skolors och förskolors nätverk samt att skolor och förskolor får i uppdrag att se
över hur man ytterligare kan stärka det förebyggande arbetet med att främja barn och ungas
utveckling av sunda värderingar inom ramen för arbetet med normer och värden (NOV).
Barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden har inkommit med yttranden kring
motionen. Barn- och skolnämnden menar i sitt yttrande att det redan idag finns möjligheter att
sätta in filter på enskilda elevers iPads, något som också skett i enstaka fall då skolan eller
hemmet upptäckt att eleven besökt olämpliga sidor. Barn- och skolnämnden menar också att
skolor och förskolor redan arbetar med normer och värden (NOV) och att detta är det sätt man
har valt att arbeta med frågan, framför att införa ett generellt filter. Barn- och skolnämnden
föreslår således att motionen ska anses besvarad. Utbildningsnämnden ställer sig i sitt yttrande
positiva till motionen, under förutsättning att det finns möjlighet att genomföra ett försök
kring införandet och att kommunfullmäktige kompenserar nämnden för kostnader i samband
med ett införande av filter.

Yrkanden
Frida Nilsson (C) yrkar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till
beslut med uppdrag att till kommunstyrelsen ta fram ett kostnadsunderlag för ett införande av
porrfilter på nätverket för alla kommunens verksamheter.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition bifall mot avslag på Frida Nilssons (C) yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla yrkandet.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Utvecklingsledare Oskar Liljebäck
Utvecklings- och kommunikationschef Elin Liljebäck Nilsson
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Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse svar på motion (L) porr-filter i skolans nätverk
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
KF § 58 Inkommen motion (L) Porr-filter i skolans nätverk
Borttagen på grund av personuppgifter.
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