
0 Österåker 

Beslutsförsiag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2019-02-18 
Dnr KS 2019/0037-100 
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Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2019-02-11 föreslås att kommunen 
inför porrfilter på kommunalt nätverk i skola och förskola. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 5/2019 medges väckas och remitteras till Förskole- och 
grundskolenämnden samt till Kommunstyrelsen som på delegadon från Kommunfullmäktig e 
fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Förskole- och grundskolenämndens ansvarsområde gällande ansvar 
för verksamhet reglerad i skollagen. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande 
informationsverksamheten. 
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Medborgarförslag gällande porrfilter 
Medborgarförslag gällande porrfilter på kommunala Wi-Fi nätverk som når barn, det vill säga 

nätverk i s kola och förskola. 

Digitala verktyg så som mobiler, datorer och läsplattor är idag en självklar och viktig del av 

barns utbildning i den svenska skolan. Dock är Internet stort och innehåller tyvärr en hel 

del material som är direkt olämpligt för barn, däribland porr. Att ge barnen själva i uppgift 

att sålla och kritiskt granska det material de möter på Internet är att lägga alldeles för 

stort ansvar på våra barn. Vi förväntar oss att skolan och förskolan ska vara en plats där vi 

tryggt kan lämna barn för utbildning, inte en plats där de riskerar att utsättas för porr. I 

egenskap av ansvarig för skola och förskola, är det kommunens skyldighet att installera 

porrfilter på skolors och förskolors nätverk. 

• Idag innehåller drygt 90 % av porren fysiskt eller verbalt våld. 

• Det finns ett samband mellan porrkonsumtion och attityder som stödjer och 

trivialiserar våld mot tjejer och kvinnor. 

• Pojkar börjar i snitt konsumera porr då de är 11 år gamla, för flickor är siffran 13 
o ar. 

Ett porrfilter är såklart inte en vattentät lösning, men det begränsar åtminstone 

porrindustrins tillgång till barn. Ett porrfilter skulle förutom att filtrera bort en stor del 

porr även verka normbildande och det skulle ha ett mycket viktigt signalvärde. Utöver 

porrfilter vill vi också se att kommunen lägger resurser på ordentlig sexualundervisning. 

Där ska givetvis diskussioner och problematisering kring porr och dess påverkan ingå. 

Detta är ett steg i rätt riktning mot Österåkers kommuns mål om länets bästa skola. 

Enligt skollagen ska skolan stå för antivåld, antirasism, jämställdhet och allas lika värde -

porrens raka motsats. Vi tycker därför att det borde vara en självklarhet att ansvariga 

politiker och personal i förskola och skola tillämpar skollagen och därigenom ökat skyddet 

för att barn i skola och förskola inte ska behöva exponeras för porr. 2018 borde det inte 

ens vara en debatt att barn på förskola och skola ska kunna se våldsporr genom ett 

oreglerat internet! 

Barnkonventionen blir lag i Sverige 1 januari 2020. Barnets rättigheter i enlighet med 

barnkonventionen kräver att vuxna ger barn det skydd från våld som barn har rätt till. Det 

finns artiklar i Barnkonventionen som är särskilt viktiga när det gäller barn och våld. 

"Konventionsstaterna skall uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda 

barnet mot information och material som är till skada för barnets välfärd, med beaktande 

av bestämmelserna i artiklarna 13 och 18." (artikel 17e) Porrfilter/teknisk lösning är en 
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viktig åtgärd för att förebygga att barns välfärd skadas av information och material som är 

skadliga för barn, till exempel den våldsamma nätporren, (unicef.se/barnkonventionen) 

Porrfilmer får inte visas på TV vid tidpunkter då barn brukar titta. (Radio och Tv-lag 

(2010:696), kapitel 5 paragraf 2) Nätporren finns alltid tillgänglig för barn, dygnet runt, 

alltså även på tidpunkter då barn brukar titta om det saknas porrfilter/teknisk lösning på 

Wi-Fi-nätverk och digitala enheter: läsplatta, dator och mobiltelefon. 

Tre myter kring porrfilter 
Myt: Porrfilter/teknisk lösning tar bort viktig information om sex och samlevnad. 

Fakta: Det är enkelt att korrigera om ett porrfilter skulle ta bort en viss sida av misstag. 

Myt: Porrfilter/teknisk lösning är kontraproduktivt på grund av att samtalen skulle utebli. 

Fakta: Forskning från Uppsala universitet visar att 0% av barnen i studien hade pratat 

med en vuxen om porr någon gång, detta gäller både med och utan porrfilter. Alltså, 

samtalen uteblir om inte vuxna initierar samtalen. 

Myt: Porrfilter/teknisk lösning fungerar inte. 

Fakta: 1. Det finns olika porrfilter som är mer eller mindre säkra. 2. Det är inte omöjligt 

att hacka sig runt ett porrfilter men det förhindrar ofrivillig exponering och det försvårar 

tillgängligheten. 

Läs gärna mer om porr och dess påverkan på våra barn och unga på porrfribarndom.se 

och changingattitudes.com. 

Vi emotser er återkoppling. 

Vänligen, 

Jessica Johansson m.fl.. 
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https://www.porrfribarndom.se/ 
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