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Yttrande Motion (L) Porrfilter i skolans nätverk (UTN 2018/153)
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Utbildningsnämnden ställer sig positiva till motionen och som ett alternativ genomföra ett
försök med införande av filter. Nämnden förutsätter att kommunfullmäktige kompenserar
nämnden för kostnaderna i samband med försöket och vid ett eventuellt införande av
permanent filter.
Deltar inte i beslutet
David Lundin (SD) och Ylva Eriksson (MP) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Liberalerna har genom Pär Johnsson och Thomas Jansson till kommunfullmäktige inkommit
med en motion om att införa porr-filter i skolornas nätverk. Ett filter för att barn och unga inte
ska exponeras för olämpligt material på skolans datorer och läsplattor. Vidare vill
motionärerna att Lidköpings skolor och förskolor får i uppdrag att se över hur man ytterligare
kan stärka arbetet inom ramen för NOV (Normer och Värden) i förebyggande syfte och
därmed främja barn och ungas utveckling av sunda grundläggande värderingar.
Yrkande
Sofia Hellberg (S) yrkar med instämmande av Tomas Lidberg (S), Christina Emanuelsson (S),
Jan-Erik Bengtsson (S) och Anita Jansson (S) att nämnden ställer sig positiv till att göra ett
försök i mindre omfattning. Försöket redovisas sedan till kommunfullmäktige tillsammans
med att visa hur nämnden arbetar med normer och värden i verksamheten inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet. Nämnden förutsätter att kommunfullmäktige kompenserar för
kostnaderna i samband med försöket och ett eventuellt införande av permanent filter.
I ärendet yttrar sig:
Andreas Bill (C), vi måste ta ett ansvar och arbeta förebyggande, ett filter hjälper oss att bidra
till att barn och unga inte kommer åt sidor på nätet som är olämpliga. Förebyggande arbete
med normer och värden kan kompletteras med ett filter i skolans nätverk. Ungdomar kan surfa
på andra ställen än i skolan men vi måste visa att vi tar ansvar för att förhindra olämpligt
surfande.
Henrik Gallus (L), rimligt att utbildningsnämnden har hinder som försvårar och förhindrar
olämplig surfing på internet för de elever som vi har ansvar för. För att undvika att eleverna
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inte kan genomföra vissa skolarbeten på grund av filter går det ha några datorer som eleverna
kan använda och som inte har filter. Vi som nämnd måste påvisa att vi tar ansvar för vår
verksamhet och vad utrustningen används till.
Johan Lindén (M), tveksam till filtrering men ställer sig positiv till att ett försök genomförs.
David Lundin (SD), anser att det är viktigt att skolan informerar om och arbetar med normer
och värden, men inte genom att ha filter i skolans nätverk och datorer.
Cristina Kvist (V), borde genomföra ett försök att införa något form av filter, kostnaden för ett
försök ska nämnden få ekonomisk kostnadstäckning för från kommunfullmäktige.
Proposition
Ordförande Tomas Lidberg (S) ställer proposition på yrkandet och de förslag som inkommit
utifrån diskussioner i ärendet och finner att utbildningsnämnden beslutar att lämna följande
yttrande:
Utbildningsnämnden ställer sig positiva till motionen och vill genomföra ett försök med
införande av filter. Nämnden förutsätter att kommunfullmäktige kompenserar nämnden för
kostnaderna i samband med försöket och vid ett eventuellt införande av permanent filter.
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