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§ 9 Dnr 2019/00341  

Motion: Trygghetsfilter  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till för-

valtningens bedömning.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion med förslag om att in-

föra ett trygghetsfilter för att minska tillgången till olämpligt material i skol-

elevers datorer och plattor, även när de surfar utanför kommunens nätverk. 

Därför föreslås att kommunen ska utreda olika alternativ för införandet av 

ett så kallat trygghetsfilter och implementera det bäst lämpade alternativet 

förutsatt att det ryms inom ram samt i annat fall beakta det i kommande 

budget.  

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att kommunens IT-avdelning 

kontinuerligt arbetar tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen 

för att motverka skolelevers tillgång till porr och annat olämpligt material.  

På varje enhet finns redan nu filter som hindrar besök på sidor som exem-

pelvis porrsajter och sidor med vapen och annat olämpligt innehåll. Dessa 

filter riktar in sig på sidor som redan är kända som porrsajter eller liknande.  

När barn- och utbildningsförvaltningen upptäcker att elever hittat nya vägar 

för att komma åt olämpligt material förs en dialog med IT-avdelningen för 

att försöka hindra detta. Ett filter har nyligen införts av just denna anled-

ning. Det filtret minskar möjligheterna att nå olämpligt material genom att 

exempelvis använda sig av Googles bildsök. Detta filter finns för enheter 

som ansluts till kommunens nätverk.  

Arbetet med dessa frågor, ofta innebär en balansgång mellan att strypa till-

gång till olämpligt material och att riskera att begränsa skolorna i deras an-

vändning av datorer och plattor. Exempelvis kan det finnas anledning att ta 

med läsplattor ut på utflykter och liknande, vilket innebär att plattorna kan 

behöva kunna användas utanför kommunens nätverk. 

Det finns ett kontinuerligt pågående samarbete mellan kommunstyrelsens 

förvaltnings IT-avdelning och barn- och utbildningsförvaltningen i syfte att 

motverka att eleverna får tillgång till olämpligt material. Det går dock givet-

vis alltid att bli bättre och hitta nya vägar i detta arbete. Därför bedömer för-

valtningen att man ytterligare kan utreda hur man än mer begränsa till-

gången på olämpligt material i skoldatorer och plattor i enlighet med mot-

ionens intentioner. Detta utan att för den skull begränsa möjligheten för sko-

lorna att använda plattorna i undervisningen. Förvaltningen föreslår därför 

att kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till ovan redovi-
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sad bedömning och att kommunstyrelsen därmed får att utreda möjliga lös-

ningar för ytterligare trygghetsfilter.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 22 

KSAU 2020-01-27 § 20 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-09-28 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller mot-

ionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären, för kännedom 

Barn- och utbildningsförvaltningen, för kännedom 

IT-avdelningen, för verkställighet 

Hemsida 

Uppdragslista 

 

 

 


