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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-08-23

§ 211 Lundaförslaget - Porrfilter på kommunens
skolor
Dnr KS 2020/0951

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

rekommendera barn- och skolnämnden samt
utbildningsnämnden att förtydliga policyn om att kommunala
enheter inte får användas för att spela upp, sprida eller kopiera
pornografiskt material

att

avslå övriga delar av Lundaförslaget.

Reservationer
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig
mot arbetsutskottets beslut.

Sammanfattning
Den 24 september 2020 inkom Lundaförslaget Porrfilter på
kommunens skolor till Lunds kommuns webbplats. Förslaget handlar
om att förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i
kommunens regi där barn vistas ska vara porrfria zoner. Lundabon
föreslår att kommunen inför aktiv porrprevention genom porrkritisk
undervisning, porrfilter/teknisk lösning och införande av en porrfri
policy i kommunala miljöer där barn vistas.
Barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden har inkommit med
remissvar. Lundaförslaget har fått 153 röster.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet
med kommunkontorets förslag att föreslå kommunstyrelsen besluta
att rekommendera barn- och skolnämnden samt
utbildningsnämnden att förtydliga policyn om att kommunala
enheter inte får användas för att spela upp, sprida eller kopiera
pornografiskt material
att avslå övriga delar av Lundaförslaget.
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Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta
att bifalla Lundaförslaget.
Karin Svensson Smith (MP) instämmer i Anders Almgrens (S)
yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Fredrik Ljunghills (M) yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) och Jan Annerstedt (FNL)
röstar ja.
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 3 ja-röster och 2 nej-röster.
Arbetsutskottet beslutar alltså i enlighet med Fredrik Ljunghills (M)
yrkande.

Underlag för beslut







Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-12
Barn- och skolnämndens beslut 2021-02-16 § 33
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-26
Utbildningsnämndens beslut 2021-01-26 § 15
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-14
Lundaförslag Porrfilter på kommunens skolor 2020-09-24

Beslutet skickas till
För kännedom:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2021-08-23 klockan 13.00–15.15, ajournering klockan 14.21 14.30, Sessionssalen, Stadshuset
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Victoria Tiblom (SD), adjungerad, deltar digitalt
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL), deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP)

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Fanny Johansson (S), deltar digitalt
Helena Falk (V)

Övriga

Andrea Ax Karlsén, nämndsekreterare, deltar digitalt
Andreas Nilsson, IT-supporttekniker
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Philip Lee, kommunsekreterare, deltar digitalt
Pär-Ola Nilsson, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 193–216

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 24 augusti 2021 kl. 11.30
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Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 193–216

Datum då anslaget sätts upp

2021-08-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-09-16

