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Dnr 2018/000867 -005 

Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) och Matilda 
Wärenfalk (S) - Införa porrfilter på skolornas nätverk 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen framförs en oro över att kommunens elever alltför lätt har 

tillgång till porr och våld genom skolans läsplattor eller datorer. De föreslår 

därför att man inför porrfilter på kommunens skolor och förskolor som 

begränsar tillgången till olämpliga sidor.     

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 17 maj 2018 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 21 maj 2018 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 juni 2018      

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till att filter snart kommer att 

installeras i samtliga enheter som begränsar elevernas åtkomst till olämpliga 

sidor   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



 

 
 

 
 
Verksamhetsstöd - Kommunkansli 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-06-27 
Dnr 

2018/000867-005  

  

 

Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) och Matilda 
Wärenfalk (S) - Införa porrfilter på skolornas nätverk 

Beskrivning av ärendet 

I motionen framförs en oro över att kommunens elever alltför lätt har 

tillgång till porr och våld genom skolans läsplattor eller datorer. De föreslår 

därför att man inför porrfilter på kommunens skolor och förskolor som 

begränsar tillgången till olämpliga sidor. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 17 maj 2018 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 21 maj 2018 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 juni 2018    

Överväganden 

Idag prioriteras säkerheten om kommunens nätverk främst genom att 

identifiera och skydda mot skadlig kod som en del hemsidor kan innehålla.  

I de undersökningar som IT-verksamheten har gjort förekommer det väldigt 

lite till nästan inget porrsurfande alls på kommunens nätverk. Därför har det 

inte prioriterats att förhindra åtkomst till sidor som innehåller porr eller våld 

då dessa oftast automatiskt klassificeras som opålitliga sidor och går inte att 

nå tack vare befintliga säkerhetsfunktioner. 

Vill man ändå säkerställa att eleverna inte kan nå skadliga sidor på sina 

datorer så finns det två metoder man kan använda sig av för att filtrera bort 

oönskade sidor: det ena är att alla enheter som använder kommunens nätverk 

får filtrerad trafik och det andra är att det finns ett filter i varje enhet. 

Nackdelen med det första är att när eleven tar hem enheten så kan de surfa 

fritt på sitt eget nätverk och det senare är inte en metod som kan användas på 

elevernas privata mobiler. Vad eleverna gör hemma eller på sina egna 

mobiltelefoner är dock något som inte skolan kan reglera utan är upp till de 

enskilda föräldrarna att ta ansvar för.  

I ett led att uppfylla den nya dataskyddsförordningen GDPR (The General 

Data Protection Regulation) så kommer IT-verksamheten att köpa in ett 

verktyg som möjliggör filtrering i varje enhet så att skolan kan bestämma 

vilka typer av sidor eleverna har tillgång till. Detta gäller enbart surfplattor, 

telefoner och Chromebooks medan de stationära och bärbara datorerna har 

ett enklare filter som kan aktiveras i virusskyddet. Verktyget som kommer 

läggas in på alla enheter kostar 36 kronor per år/enhet. Ett centralt filter 

jämförelsevis skulle uppskattningsvis kosta cirka 200 000 kronor om året.  
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§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut kan rimligen påverka perspektivet om Trygghet och 

Säkerhet i kommunstyrelsens reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till att filter snart kommer att 

installeras i samtliga enheter som begränsar elevernas åtkomst till olämpliga 

sidor. 

Charlotta Rasmusson 

HR- och administrativ chef 

Åsa Strömberg 

Sekreterare 

Fattat beslut expedieras till: 

Margaretha Lööf-Johanson 

Matilda Wärenfalk 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
Kjell.magnusson@morbylanga.se 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) och Matilda Wärenfalk (S) - Införa 
porrfilter på skolornas nätverk. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 17 maj 2018.  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  

 



  

 

 

 

2018-05-16 

 

 

 

 
Kommunens skolor erbjuder läsplattor, datorer och öppet nätverk för eleverna, det 
innebär otroliga möjligheter i lärandet. Det innebär tyvärr också att eleverna bara är 
en sökning bort från att se våld och pornografi och även att utsätta andra elever för 
detta. En amerikansk undersökning visar att genomsnittsåldern för pojkar att börja 
titta på porr är 11 år. 
 
Enligt uppropet #porrfribarndom innehåller omkring 90 procent av nätporren i dag 
verbala och fysiska aggressioner som slag, stryptag och ”gagging” samt sexistiskt 
språk gentemot flickor och kvinnor.  
 
Porrfilter är inte vattentäta, men genom att införa filter visar kommunen och 
vuxensamhället en tydlig gräns för vilket beteende som är acceptabelt och inte.  
Att utsättas för pornografi under sin skoldag kan betraktas som ett 
arbetsmiljöproblem för barn och ungdomar. Att införa filter mot pornografiska sidor 
är mer kontroversiellt. Många arbetsplatser med enbart vuxna medarbetare har redan 
gjort det.  
 
 
Vi föreslår därför 

• att kommunen inför porrfilter på kommunens skolor och förskolor som tar 
bort/ begränsar tillgången till pornografiska sidor. 

 

 

Margaretha Lööf-Johanson (S)   Matilda Wärenfalk (S) 

Socialdemokraterna på Södra Öland 
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