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Svar på medborgarförslag nr 5/20 I 9 - Angående införande av porrñlter

på kommunala nätverk

Sammanfattning
1:*'örskolc- och grundskolcnämnden har mottagit remiss av medborgarförslag nr 5 /2019 angående

införande av porrñltcr på kommunalt nätverk och anser förslaget besvarat med motiveringen att

porrfiltcr i enlighet med medborgarförslaget har införts på kommunens nätverk.

Beslutsförslag

Förskole- och gtundskolenämndens föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Medborgarförslag nr 5/2019 anses besvarat mot bakgrund att ett sådant ñlter har införts på

kommunens nätverk.

Bakgrund
Kommunfullmäktigc gav i mars 2019 IT enheten i uppdrag att genomföra ett försök med så kallat

porrñltcr på det kommunala 11ätvcrkct1. Efter utvärdering av försöket beslutade Kommunstyrelsen i

november 2019 beslut om att införa ett wcbbñltcr i de kommunala skolorna.2

2019 02 11 inkom medborgarförslag nr 5 /2019 - Porrñltcr på kommunalt nätverk - till

Kommunfullmäktige. Arcndet remitterades till lå'örskole- och grundskolcnämndcn och

Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige.

I medborgarförslaget framför förslagsställarna krav på att kommunen inför ett filter på det

kommunala nätverket för att begränsa risken att barn i förskola och skola exponeras för

pornograñskt innehåll via de digitala verktygen. Det framförs också förslag på ökade resurser för

sexualundcwisning där diskussion och problematiscring kring pornografi och dess påverkan ska

ingå.

Förvaltningens slutsatser

l?*'(")rvaltningcn konstaterar att ett webbñltcr som motsvarar yrkandet i medborgarförslaget har införts

i de kommunala skolorna. I denna den del bedömer förvaltningen därför att medborgarförslaget ska

anses besvarat.

11(1720'19 03 18 § 3:10
2 KS 2019/0298
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Ansvaret för undervisning i förskola och skola regleras i skollagen och läroplanen 3 och åvilar

huvudman, rektor och lärare inom ramen för de resurser som fördelas genom kommunen via peng
per barn/ clcv. I skolan och förskolans uppdrag ingår att förmedla normer och Värden, källkritiskt

förhållningssätt samt sexualundewisning. 1:*'örvaltningcns bedömer att medborgarförslaget även i

denna de] ska anses besvarad.

Tidigare beredning och beslutsunderlag
- Ordförandebeslut KS 2019/0298 2019-11-27
- Kommunfullmäktiges protokoll 2019 03 18 KF §

3:'10

- Kommunfullmäktiges protokoll 2019 03 04 § 2:22
- Kommunstyrelscn 2019-03-18, § 4:32.

- Michaela Flcrchcrs (M) ordfiårandcfêirslag daterat 2019-03-18
- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2018-04-16, rev. 2018-1 '1-29.

- Protokollsutdrag från Skolnämndcns sammanträde 2018-04-10, § 3:4.

- Skolnämndens tjänsteutlåtande daterat 2018-03-09.
- Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-20,

SS
8:6

Bilagor

1. Medborgarförslag nr 5 /2019 - port-fältet på kommunalt nätverk.

Louise Fin-mess erstin Johansen

Utbildningsdirektör sakkunnig

Exped ieras

- Kommunfullmäktige

3 Skollagen (2010:800), 2 kap 8 och 9 §§
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