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Kommunstyrelsen
Handläggare: Oskar Liljebäck

Svar på motion (L) om porrfilter i skolans nätverk
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen, med tillägget att
utreda införandet av ett porrfilter i Lidköpings kommuns samtliga datornätverk.
Utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen i maj 2019. Utredningen ska
innehålla:
- Filtreringens omfattning (enbart porr eller annat olämpligt innehåll)
- Val av produkt för innehållsfiltrering
- Resursbehov för drift och administration
- Arbetssätt kring hur vi hanterar oönskad filtrering av sidor
- Tydliggörande kring hur kommunen ska hantera olämplig surf
- Om filtret ska vara tvingande eller varnande
- Kostnad

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU 2019-03-20 § 71) beslutade att:
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag
på beslut med uppdrag att till kommunstyrelsen ta fram ett kostnadsunderlag för ett
införande av porrfilter på nätverket för alla kommunens verksamheter.
Det har inte varit möjligt att klarlägga frågorna i sin helhet inför kommunstyrelsens
sammanträde. Dock har följande kunnat fastställas i dialog med Göliska IT:
- det är tekniskt möjligt att införa ett innehållsfilter på samtliga kommunens datornätverk
- vår befintliga nätverksbrandvägg innehåller funktionalitet för innehållsfiltrering men den är
inte aktiverad
- aktivering av brandväggens innehållsfiltrering kan göras utan några tillkommande
kostnader (noll kronor)
- innehållsfiltreringen kan ställas in som tvingande (kan inte överstyras av användaren) eller
varnande (kan överstyras av användaren)
- ett test i mindre skala behöver genomföras för att säkerställa att innehållsfiltreringen
fungerar som förväntat
- om den befintliga innehållsfiltreringen i brandväggen är otillräcklig finns det fristående och
mera avancerade produkter men då tillkommer licens- och driftskostnad
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- innehållsfiltrering medför både ett visst löpande tekniskt och administrativt arbete.
Omfattningen av det senare bestäms bland annat av hur aktivt vi förväntas jobba med
uppföljning och överträdelser. En bedömning av omfattningen av personella resurser för
administration av innehållsfiltreringen behöver därför göras.
- Övriga V6-kommuner bör tillfrågas om deras intresse för innehållsfiltrering då det kan
påverka hur en eventuell om-design av nätverken görs.
Handläggarens samlade bedömning är att det är viktigt att det görs en grundlig utredning för
att ta fram ett förslag på införande som tar ovan nämnda delar i beaktande.

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Pär Johnson, Liberalerna
Thomas Jansson, Liberalerna

