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Barn- och ungdomsnämnden

§ 80
Svar på motion: Inför porrfilter på Kalmarbygdens
skolor
Dnr BUN 2018/0688
Handlingar
- Motion ” Inför porrfilter på Kalmarbygdens skolor”.
- Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-13.
Bakgrund
Kristdemokraterna i Kalmar kommun föreslår i motion att
kommunfullmäktige ska besluta att Kalmar kommun ska installera ett porrfilter
på datorerna i Kalmarbygdens skolor.
Förvaltningskontoret har upprättat förslag till svar på motionen. I förslaget
informeras bl.a. om:
– Kalmar kommun har, sedan tidigare, filter (NetClean) installerat på
samtliga i kommunen förekommande nätverk, i syfte att förhindra och
upptäcka eventuellt direkt lagstridigt digitalt sexuellt material med
övergrepp på barn.
– IT-avdelningen har, efter beslut i IT-styrgruppen den 13 september 2018,
konfigurerat filter i Kalmar kommuns nätverk avseende möjlighet att
komma åt sajter med porr. Detta filter fungerar på samtliga digitala enheter
som är anslutna till något av kommunens nätverk och så länge som en
enhet befinner sig inom kommunens nätverk finns ett skydd.
– Vikten av att, i enlighet med skolans styrdokument, arbeta med
värdegrunden i klassrummet och etablera sunda värderingar och beteenden
hos barn och ungdomar, då majoriteten av elevers digitala närvaro sker
utanför skolmiljön.
Samråd i ärendet har skett med Södermöre kommundelsnämnd.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens yttrande
ska utgöra svar på Kristdemokraternas motion om att införa porrfilter på
Kalmarbygdens skolor.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 27 november 2018
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Sekreterare
Iréne Jonsson
Justeras
Lasse Johansson
ordförande

Patrik Olsen

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Åke Gustafsson
0480-45 30 17

2018-11-13

BUN 2018/0688

Barn- och ungdomsnämnden

Svar på motion: Inför porrfilter på Kalmarbygdens skolor
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens yttrande
ska utgöra svar på Kristdemokraternas motion om att införa porrfilter på
Kalmarbygdens skolor.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Bakgrund
Kristdemokraterna i Kalmar kommun föreslår i motion att kommunfullmäktige ska besluta att Kalmar kommun ska installera ett porrfilter på datorerna i
Kalmarbygdens skolor.
Yttrande
Dagens barn/ungdomar kan möta pornografiskt innehåll på internet vid användning av digitala enheter (datorer såväl som mobiltelefoner och surfplattor).
Dessa möten kan ske både i och utanför skolan - i hemmet, hos kamrater, på
bibliotek, i klassrum och andra platser.
Skolans verksamhet styrs av Skollag (2010:800) samt av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Reviderad 2018).
I den senare, kapitel 1, beskrivs den värdegrund som all utbildning i svenska
skolor ska vila på och här finns även tydliga riktlinjer som gäller för alla som
arbetar i skolan samt specifikt för lärare och rektor. Grunden är att aktivt jobba
med skolornas värdegrund i klassrummet.

Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret
Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │Ake.Gustafsson@kalmar.se
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Skolinspektionen har under 2017 granskat sex- och samlevnadsundervisningen.
Skolinspektionen skriver i pressmeddelande, publicerad 14 februari 2018: ”Målet med undervisningen är att stärka elevernas självkänsla och handlingskompetens och att möjliggöra medvetna val som rör hälsa, relationer och sexualitet.
Sex- och samlevnadsundervisningen behöver hålla en hög kvalitet, vilket är
extra viktigt i och med de samhällsproblem som knyter an till olika sex- och
samlevnadsfrågor.”
Det är viktigt att inte enbart tillfälliga filter existerar, utan framförallt att sunda
värderingar och beteenden etableras bland annat då majoriteten av elevers digitala närvaro sker utanför skolmiljön.
Kalmar kommun har, sedan tidigare, filter (NetClean) installerat på samtliga i
kommunen förekommande nätverk, i syfte att förhindra och upptäcka eventuellt direkt lagstridigt digitalt sexuellt material med övergrepp på barn. Detta
filter fungerar på alla digitala enheter som är ansluta till kommunens nätverk,
antingen trådat eller trådlöst (WiFi) och som används i skola, förskola och
andra kommunala enheter.
Kalmar kommuns IT-styrgrupp fattade följande beslut 180913
På förvaltningarnas IT-råd hade även frågan om porrfilter lyfts. Den tekniska
lösning som IT planerar slår inte bara mot barn- och ungdomsförvaltningen
utan mot alla användare.
Per informerade om att GYF inte valt ett porrfilter utan istället arbetar med
området utifrån pedagogik och värdegrundsfrågor. Däremot står de fullt
bakom NetClean.
Beslut
IT-styrgruppen beslutade att ge IT-avdelningen i uppdrag att lägga in ett så starkt filterskydd som möjligt gällande porr.
Åtgärd
It-avdelningen har konfigurerat filter i Kalmar kommuns nätverk avseende
möjlighet att komma åt sajter med porr. Detta filter fungerar på samtliga digitala enheter som är anslutna till något av kommunens nätverk; iPad i förskola,
chromebook och PC-datorer i skola. Så länge som en enhet befinner sig inom
kommunens nätverk finns ett skydd.
Dock… används en digital enhet i hemmet eller ansluts med internetdelning
via en mobiltelefon finns inte detta skydd.

Mats Linde
Förvaltningschef

Åke Gustafsson
Planeringssekreterare
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Södermöre kommundelsnämnd
§ 69
Motion från Kristdemokraterna - Inför porrfilter på
Kalmarbygdens skolor
Dnr SKDN 2018/0139
Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-14
Bakgrund
Kristdemokraterna i Kalmar kommun föreslår i motion att
kommunfullmäktige ska besluta att Kalmar kommun ska installera ett porrfilter
på datorerna i Kalmarbygdens skolor.
Yttrande
Dagens barn/ungdomar kan möta pornografiskt innehåll på internet vid
användning av digitala enheter (datorer såväl som mobiltelefoner och
surfplattor). Dessa möten kan ske både i och utanför skolan - i hemmet, hos
kamrater, på bibliotek, i klassrum och andra platser.
Skolans verksamhet styrs av Skollag (2010:800) samt av Läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Reviderad 2018). I den
senare, kapitel 1, beskrivs den värdegrund som all utbildning i svenska skolor
ska vila på och här finns även tydliga riktlinjer som gäller för alla som arbetar i
skolan samt specifikt för lärare och rektor. Grunden är att aktivt jobba med
skolornas värdegrund i klassrummet.
Skolinspektionen har under 2017 granskat sex- och samlevnadsundervisningen.
Skolinspektionen skriver i pressmeddelande, publicerad 14 februari 2018:
”Målet med undervisningen är att stärka elevernas självkänsla och
handlingskompetens och att möjliggöra medvetna val som rör hälsa, relationer
och sexualitet. Sex- och samlevnadsundervisningen behöver hålla en hög
kvalitet, vilket är extra viktigt i och med de samhällsproblem som knyter an till
olika sex- och samlevnadsfrågor.”
Det är viktigt att inte enbart tillfälliga filter existerar, utan framförallt att sunda
värderingar och beteenden etableras bland annat då majoriteten av elevers
digitala närvaro sker utanför skolmiljön.
Kalmar kommun har, sedan tidigare, filter (NetClean) installerat på samtliga i
kommunen förekommande nätverk, i syfte att förhindra och upptäcka
eventuellt direkt lagstridigt digitalt sexuellt material med övergrepp på barn.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 30 november
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Detta filter fungerar på alla digitala enheter som är ansluta till kommunens
nätverk, antingen trådat eller trådlöst (WiFi) och som används i skola, förskola
och andra kommunala enheter.
Kalmar kommuns IT-styrgrupp fattade följande beslut 180913
På förvaltningarnas IT-råd hade även frågan om porrfilter lyfts. Den tekniska
lösning som IT planerar slår inte bara mot barn- och ungdomsförvaltningen
utan mot alla användare.
Per informerade om att GYF inte valt ett porrfilter utan istället arbetar med
området utifrån pedagogik och värdegrundsfrågor. Däremot står de fullt
bakom NetClean.
Beslut
IT-styrgruppen beslutade att ge IT-avdelningen i uppdrag att lägga in ett så starkt
filterskydd som möjligt gällande porr.
Åtgärd
It-avdelningen har konfigurerat filter i Kalmar kommuns nätverk avseende
möjlighet att komma åt sajter med porr. Detta filter fungerar på samtliga
digitala enheter som är anslutna till något av kommunens nätverk; iPad i
förskola, chromebook och PC-datorer i skola. Så länge som en enhet befinner
sig inom kommunens nätverk finns ett skydd.
Dock… används en digital enhet i hemmet eller ansluts med internetdelning
via en mobiltelefon finns inte detta skydd.
Beslut
Södermöre kommundelsnämnd föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämnden i samråd
med Södermöre kommundelsnämnds yttrande ska utgöra svar på
Kristdemokraternas motion om att införa porrfilter på Kalmarbygdens
skolor. Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Protokollsanteckning
Christopher Dywik (KD), lämnar följande protokollsanteckning:
”Kristdemokraterna välkomnar majoritetens helomvändning i frågan om ett
porrfilter på våra skolor, för att skydda våra barn från allt för tidig exponering
av pornografi. Vi välkomnar också att majoriteten lyfter upp behovet av mer
värdegrundsarbete i skolan, något som KD också efterfrågat tidigare.
Ett porrfilter på våra kommunala nätverk kommer givetvis inte allena
förhindra att skolelever kommer i kontakt med pornografi. Men det är ett stort
och viktigt steg för att förhindra att barn på låg- och mellanstadiet av misstag
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kommer in på pornografiskt material via skolans datorer. Vad som sen sker i
hemmet och på barnens fritid är föräldrarnas ansvar, där är kommunens ansvar
begränsat till att stötta och stödja föräldrar med råd och kunskap”.

Sekreterare
Martin Westbrandt

Justeras
Elisabeth Gustavsson
ordförande

Jan Martinsson

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Martin Westbrandt
52904

Datum

2018-11-14

Ärendebeteckning

SKDN 2018/0139

Södermöre kommundelsnämnd

Motion från Kristdemokraterna - Inför porrfilter
på Kalmarbygdens skolor
Förslag till beslut
Södermöre kommundelsnämnd föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämnden i samråd
med Södermöre kommundelsnämnds yttrande ska utgöra svar på Kristdemokraternas motion om att införa porrfilter på Kalmarbygdens skolor.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Bakgrund
Kristdemokraterna i Kalmar kommun föreslår i motion att kommunfullmäktige ska besluta att Kalmar kommun ska installera ett porrfilter på datorerna i
Kalmarbygdens skolor.
Yttrande
Dagens barn/ungdomar kan möta pornografiskt innehåll på internet vid användning av digitala enheter (datorer såväl som mobiltelefoner och surfplattor).
Dessa möten kan ske både i och utanför skolan - i hemmet, hos kamrater, på
bibliotek, i klassrum och andra platser.
Skolans verksamhet styrs av Skollag (2010:800) samt av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Reviderad 2018).
I den senare, kapitel 1, beskrivs den värdegrund som all utbildning i svenska
skolor ska vila på och här finns även tydliga riktlinjer som gäller för alla som
arbetar i skolan samt specifikt för lärare och rektor. Grunden är att aktivt jobba
med skolornas värdegrund i klassrummet.

GR Södermöre kommundelsförvaltning Förvaltningskontoret
Adress Harbyvägen 3, 388 32 LJUNGBYHOLM │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │martin.westbrandt@kalmar.se

SKDN 2018/0139
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Skolinspektionen har under 2017 granskat sex- och samlevnadsundervisningen.
Skolinspektionen skriver i pressmeddelande, publicerad 14 februari 2018: ”Målet med undervisningen är att stärka elevernas självkänsla och handlingskompetens och att möjliggöra medvetna val som rör hälsa, relationer och sexualitet.
Sex- och samlevnadsundervisningen behöver hålla en hög kvalitet, vilket är
extra viktigt i och med de samhällsproblem som knyter an till olika sex- och
samlevnadsfrågor.”
Det är viktigt att inte enbart tillfälliga filter existerar, utan framförallt att sunda
värderingar och beteenden etableras bland annat då majoriteten av elevers digitala närvaro sker utanför skolmiljön.
Kalmar kommun har, sedan tidigare, filter (NetClean) installerat på samtliga i
kommunen förekommande nätverk, i syfte att förhindra och upptäcka eventuellt direkt lagstridigt digitalt sexuellt material med övergrepp på barn. Detta
filter fungerar på alla digitala enheter som är ansluta till kommunens nätverk,
antingen trådat eller trådlöst (WiFi) och som används i skola, förskola och
andra kommunala enheter.
Kalmar kommuns IT-styrgrupp fattade följande beslut 180913
På förvaltningarnas IT-råd hade även frågan om porrfilter lyfts. Den tekniska
lösning som IT planerar slår inte bara mot barn- och ungdomsförvaltningen
utan mot alla användare.
Per informerade om att GYF inte valt ett porrfilter utan istället arbetar med
området utifrån pedagogik och värdegrundsfrågor. Däremot står de fullt
bakom NetClean.
Beslut
IT-styrgruppen beslutade att ge IT-avdelningen i uppdrag att lägga in ett så starkt filterskydd som möjligt gällande porr.
Åtgärd
It-avdelningen har konfigurerat filter i Kalmar kommuns nätverk avseende
möjlighet att komma åt sajter med porr. Detta filter fungerar på samtliga digitala enheter som är anslutna till något av kommunens nätverk; iPad i förskola,
chromebook och PC-datorer i skola. Så länge som en enhet befinner sig inom
kommunens nätverk finns ett skydd.
Dock… används en digital enhet i hemmet eller ansluts med internetdelning
via en mobiltelefon finns inte detta skydd.

Lena Thor
Förvaltningschef

Martin Westbrandt
Verksamhetsutvecklare

