Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-02-16

§ 33 Lundaförslag: Porrfilter på kommunens skolor
Dnr BSN 2020/7774

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

lämna yttrande över Lundaförslaget enligt vad som framgår av
barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse.

Protokollsanteckningar
Frida Gudmundsson (Fi) får anteckna följande till protokollet: Fi
instämmer med Förvaltningens tjänsteskrivelse, och anser att ett
porrfilter inte kommer ge den önskade effekten. Fokus bör ligga på
undervisning och samtal med barnen.

Sammanfattning
Ett Lundaförslag gällande att bland annat införa innehållsfilter på
kommunens skolor har inkommit. I förslaget finns tre punkter för att
införa en aktiv porrprevention i kommunen:




Inför åldersanpassad regelbunden porrkritisk undervisning
och samtal
Installera porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala
enheter och wi-fi-nätverk
Inför porrfri policy om att det inte är acceptabelt att spela upp
nätpornografi varken via kommunens nätverk, kommunens
digitala enheter eller privat teknisk utrustning

Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande över
Lundaförslaget. I yttrandet konstateras sammanfattningsvis att
skolan har i uppdrag enligt läroplanerna att lyfta frågor som rör
normer, jämställdhet, sexualitet och relationer inom ramen för sex
och samlevnadsundervisningen. Undervisningen vilar på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I likhet med övriga
ämnen lyfts ämnet pornografi utifrån den forskning som finns på
området.
En teknisk lösning med innehållsfilter, kan införas på antingen nät
eller dator/platta. Det finns utmaningar med båda
tillvägagångssätten. Verksamheten upplever inte att barn och elever
hamnar på sidor med pornografiskt innehåll i någon stor
utsträckning. Incidenterna är få.
Att kommunen inför en porrfri policy om att det inte är acceptabelt
att spela upp nätpornografi varken via kommunens nätverk eller på
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kommunens digitala enheter, ser barn- och skolförvaltningen
positivt på.

Yrkanden
Emma Fager Malmström (M) med instämmande av Mårten Spanne
(S) och Jonas Ringqvist (V): Barn- och skolnämnden föreslår att
samtliga punkter i Lundaförslaget bifalls.
Mårten Spanne (S): Att antalet kränkande behandling rörande
sexuella trakasserier kopplat till internet och sociala medier ska
särredovisas på nämnden tillsammans med genomförda åtgärder.
Mattias Horrdin (C) med instämmande av Åsa Wittenfelt (SD) och
Louise Rehn Winsborg (M): Bifall till förvaltningens förslag, d.v.s. att
lämna yttrande över Lundaförslaget enligt vad som framgår av barnoch skolförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsgång
Ordförande börjar med att ställa yrkandena från Emma Fager
Malmström (MP) m.fl. och Mattias Horrdin (C) m.fl. mot varandra.
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Mattias Horrdins (C)
yrkande. Omröstning begärs.
Barn- och skolnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja för bifall
till Mattias Horrdins (C) m.fl. yrkande. Nej för bifall till Emma Fager
Malmströms (MP) m.fl. yrkande. Omröstningen utfaller med sex jaröster och fem nej-röster.
Mia Honeth (L) - ja, Louise Rehn Winsborg (M) - ja, Jessica Ulfgren
(L) - ja, Mattias Horrdin (C) – ja, Fanny Johansson (S) - nej, Mårten
Spanne (S) - nej, Joakim Twete (S) - nej, Emma Fager Malmström
(MP) – nej, Åsa Wittenfelt (SD) - ja, Jonas Ringqvist (V) - nej, Kerstin
Frygner (FNL) - ja
Nämnden har därmed beslutat enligt Mattias Horrdins (C) m.fl.
yrkande.
Ordförande tar därefter upp Mårten Spannes (S) tilläggsyrkande för
beslut och finner att nämnden avslår det. Omröstning begärs.
Barn- och skolnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja för
avslag på Mårten Spannes (S) yrkande. Nej för bifall till
detsamma. Omröstningen utfaller med sex ja-röster och fem nejröster.
Mia Honeth (L) - ja, Louise Rehn Winsborg (M) - ja, Jessica Ulfgren
(L) - ja, Mattias Horrdin (C) – ja, Fanny Johansson (S) - nej, Mårten
Spanne (S) - nej, Joakim Twete (S) - nej, Emma Fager Malmström
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(MP) – nej, Åsa Wittenfelt (SD) - ja, Jonas Ringqvist (V) - nej, Kerstin
Frygner (FNL) - ja
Nämnden har därmed beslutat enligt Mattias Horrdins (C) m.fl.
yrkande.

Underlag för beslut



Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-26
Lundaförslaget med tillhörande handlingar 24 september
2020.

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret
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Barn- och skolnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare

2021-02-16 klockan 17.00–21.10, ajournering klockan 18.3018.50, 20.30-20.35, Stora Södergatan 47, Råbandsknopen
Mia Honeth (L), ordförande
Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf, deltar på distans
Fanny Johansson (S), 2:e vice ordf, deltar på distans
Louise Rehn Winsborg (M), deltar på distans
Mårten Spanne (S), deltar på distans
Emma Fager Malmström (MP), deltar på distans
Åsa Wittenfelt (SD), deltar på distans
Kerstin Frygner (FNL), deltar på distans
Jessica Ulfgren (L), deltar på distans
Joakim Twete (S), deltar på distans
Jonas Ringqvist (V), deltar på distans
Joakim Andersson (C), deltar på distans
Charlotte Lundgren (FNL), deltar på distans
Ann-Sofie Frånberg (KD), deltar på distans
Jens Gynnerstedt (MP), deltar på distans
Frida Gudmundsson (FI), deltar på distans
Marcus Svensson (SD), deltar på distans
Jytte Lindborg, skoldirektör
Serene Rosberg, verksamhetschef grundskola/grundsärskola,
deltar på distans
Aleksandra Rodenkrans Hagström, verksamhetschef förskola,
deltar på distans
Marianne Andersson, HR-chef, deltar på distans
André Levin, ekonomichef, deltar på distans
Linda Abrahamsson, kvalitets- och myndighetschef, deltar på
distans
Jonas Eriksson, digitaliseringsstrateg
Britta Fremling, nämndsekreterare, deltar på distans
Linda Vedestig, samordnande utredare, deltar på distans, §§ 2224
Lisa Carlsson, rektor, Källbyängars, Forsbergs minnes, Östertull
montessoris och Prenneelvans förskolor, deltar på distans, §§ 2223
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Corinne Bonder, rektor Svaleboskolan, deltar på distans, §§ 2223
Ann Hejde Spjut, t.f. verksamhetschef för elevhälsan, §§ 22-36
Gustav Svensson, enhetschef lokalplanering, §§ 26-31
Övriga

Zarko Isaevski, Lärarförbundet, deltar på distans, §§ 22-41

Justerare

Fanny Johansson (S)

Paragrafer

§ 22–43

Tid och plats för justering

Digital justering den 22 februari 2021 kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

Britta Fremling

Ordförande

Mia Honeth (L)

Justerare

Fanny Johansson (S)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-16

Paragrafer

§ 22–43

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-21

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Britta Fremling

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-03-16

