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Malmöinitiativet Alla barn har rätt till en porrfri barndom EF20200104,
Stadskontoret
FRI-2020-1757
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har inkommit till kommunen, som lyfter frågan om barns rätt till en porrfri
barndom. Initiativtagaren föreslår bland annat att det installeras filter på kommunens digitala
enheter för att förhindra tillgången till sidor med porr. Vidare föreslår initiativtagaren att det
även införs en policy om porrfrihet, där det tydligt framgår att det är förbjudet att besöka sidor
som tillhandahåller porr och andra olagliga sidor på kommunens digitala enheter.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Beslutsunderlag





Malmöinitiativet Alla barn har rätt till en porrfri barndom EF20200104
G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210224
Yttrande fritidsnämnden 210224

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2021-02-09
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2021-02-18
Fritidsnämnden 2021-02-24
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Ärendet

Fritidsnämnden har tagit emot malmöinitiativet. Nämnden delar initiativtagarens synpunkter om
att Malmös barn och ungdomar ska växa upp utan påverkan av porr. Det är av yttersta vikt att
barn skyddas och informeras på rätt sätt om de faror som finns i den digitala världen.
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Initiativtagaren föreslår att en filterfunktionalitet för att specifikt filtrera bort porrelaterade
sökningar och visningar installeras på kommunens digitala enheter. Malmö stad har idag inte
någon filterfunktionalitet. Däremot finns riktlinjer för informationssäkerhet. Enligt dessa
framgår det tydligt att användning av kommunens datorer ska ske inom ramar som sätts upp av
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lagar och förordningar. Hantering av information och material som är pornografiskt,
diskriminerande eller har anknytning till kriminell verksamhet inte är tillåtet.
Frågan om filterfunktionalitet utreddes under 2020 av stadskontoret. Utredningen föranledde att
beslut fattades om att ej införa generella webbfilter på kommunens digitala enheter för anställda.
Initiativtagarens förslag berör främst verksamheter under GVN och GRN, som tillhandahåller
utrustning till eleverna samt har en digital lärmiljö. Dessa enheter lämnas ut efter underskrift av
överenskommelse/avtal av elev och/eller vårdnadshavare samt berörd förvaltning. I
överenskommelsen/avtalet framgår ramar för vad eleven får och inte får göra. Här reglerar man
både utrustning, användning av nätverk men även säkerhet/informationssäkerhet Det finns även
möjlighet att kolla logg i efterhand.
Under fritidsnämndens ansvar finns endast ett mindre antal publika datorer ute i
verksamheterna, som är tillgängliga för barn och ungdomar. Dessa datorer används främst för
att skapa olika former av aktiviteter, tex spel. Dessa datorer används inte sällan i närvaro av
vuxna medarbetare.
Fritidsnämnden finner det angeläget att verksamheter för barn och ungdomar vidtar relevanta
åtgärder för att skapa en trygg och säker digital miljö i kommunens digitala enheter för Malmös
barn och ungdomar. Det är av vikt att stadens riktlinjer avseende informationssäkerhet efterlevs
och att det förs en dialog med barn och ungdomar om riktlinjerna som gäller.
Ansvariga

Yvonne Rosengren Administrativ chef

