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AU 1:8 Dnr. KS 2017/0334 

Svar på mo tion nr 21/2017 från Margareta Olin (S) - Skolor saknar 
porr-filter på sina datorer 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anse motion nr 21 /2017 besvarad med hänvisning till att den befintliga tekniska 
möjligheten till f iltrering av porr är för trubbig vilket innebär att sidor med information som 
behövs i skolundervisning riskerar att filtreras bort på grund av vissa sökord. 

2. Uppdra åt Förskole- och grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden stödja skolornas arbete med ett källkritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt för att öka elevernas medvetenhet i ett media- och informationssamhälle. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsens kontor, via IT-enheten, ska efter perioden på sex månader redovisa 
resultatet av förekomsten av besök på websidor med pornografiskt innehåll för 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning 
På Kommunfullmäktige 2017-11-20, § 8:6, väcktes en motion från Margareta Olin (S) i vilken 
motionären föreslår att kommunen undersöker förekomsten av filter, både i kommunala 
skolor och i privata, samt omgående vidtar åtgärder för att förhindra möjligheter att porr-
surfa. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-12-04. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-04-16, rev. 2018-11 -29. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2018-04-10, § 3:4. 
- Skolnämndens tjänsteutlåtande daterat 2018-03-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Anse motion nr 21 /2017 besvarad med hänvisning till att den befintliga tekniska 
möjligheten till f iltrering av porr är för trubbig vilket innebär att sidor med information som 
behövs i skolundervisning riskerar att filtreras bort på grund av vissa sökord. 
2. Uppdra åt Förskole- och grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden stödja skolornas arbete med ett källkritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt för att öka elevernas medvetenhet i ett media- och informationssamhälle. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. AU § 1:8 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Kommunstyrelsens kontor, via IT-enheten, ska efter perioden på sex månader redovisa 
resultatet av förekomsten av besök på websidor med pornografiskt innehåll för 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Förskole- och grundskolenämnden 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
- IT-enheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


