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Sammanfattning

Malmöinitiativet efterfrågar tekniska begränsningar på stadens Wi-Fi nätverk i form av
filterfunktionalitet, specifikt att filtrera bort porrelaterade sökningar och visningar; samt att
införa policy om att det inte är okej att spela upp porr via kommunens nätverk. Malmö stad har
idag inte en filterfunktionalitet på Wi-Fi nätverket utan har utgått från stadens riktlinjer för
informationssäkerhet. Skolverksamheten har under lång tid arbetat med etik och värdegrund på
respektive skolor kring internethantering. Utifrån att rektorerna har upplevt att sökningar på
icke relevant innehåll för skolverksamheten på internet har ökat så har det förordats att införa
den begränsning som förvaltningen råder över inom egen organisation.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande på
Malmöinitativet ”Alla barn har rätt rill en porrfri barndom” och skickar det som svar på
initiativet till Stadskontoret.
Beslutsunderlag





Malmöinitiativ Alla har rätt till en porrfri barndom
G-Tjänsteskrivelse GRNAU 201204 Malmöinitiativet Alla barn har rätt till en porrfri
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Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2020-12-04
Grundskolenämnden 2020-12-18
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Ärendet
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2020-11-09

Malmöinitiativet efterfrågar tekniska begränsningar på stadens Wi-Fi nätverk i form av
filterfunktionalitet, specifikt att filtrera bort porrelaterade sökningar och visningar; samt att
införa policy om att det inte är okej att spela upp porr via kommunens nätverk.
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Malmö stad har idag inte en filterfunktionalitet på Wi-Fi nätverket utan har utgått från stadens
riktlinjer för informationssäkerhet (se nedan). Skolverksamheten arbetar med etik och
värdegrund på respektive skola kring internethantering.
Grundskoleförvaltningens åtgärder för filterfunktionalitet:
Grundskoleförvaltningen är idag en förvaltning där varje elev har en digital enhet, till största
delen handlar det om Chromebooks. Dessa digitala enheter hanteras i en gemensam systemmiljö.
Möjligheterna att hantera enheterna med nedlåsning har ökat och förvaltningen har idag dessa
enheter nedlåsta till ett Malmö stad skolkonto, detta begränsar elever att söka på internet
anonymt. ”Safe search” är en filterfunktionalitet för sökning på we-läsaren Chrome, denna är
påslagen för alla elever i grundskoleförvaltningen. Chromebooks använder webbläsaren Chrome.
Google skriver:
”Med hjälp av inställningarna för Safe Search kan du filtrera bort explicita sökresultat på Google,
till exempel pornografi. Safe Search är inte helt perfekt, men gör så att du slipper merparten av
de explicita och olämpliga sökresultaten på mobilen, surfplattan eller datorn.”
Digitaliseringsenheten på grundskoleförvaltningen har dialog med IT Malmö på stadskontoret
kring frågan om filterfunktionalitet på Wi-Fi nätverket Malmö stad. IT Malmö är tjänsteägare för
Wi-Fi nätverket i Malmö stad. Nätverket är samma för hela staden, en filterfunktionalitet berör
hela staden. IT Malmö har haft dialog med HR strategiska avdelningen samt styr och
ledningsgruppen för e-samhället, båda instanserna ställer sig bakom att utreda frågan.
Utredning filterhantering på Malmö stads Wi-Fi nät, IT Malmö
Användandet av internet regleras i stadens riktlinjer för informationssäkerhet enligt följande;
”Användning ska ske inom de ramar som sätts upp av lagar och förordningar. Hantering av
information och material som är pornografiskt, diskriminerande eller har anknytning till
kriminell verksamhet är inte tillåtet.”
Utifrån ovanstående och angående att installera tekniska lösningar som filter eller liknande för
datorer och Wi-Fi-nät finns en fortsatt diskussion inom olika verksamhetsområde hur detta ska
tillämpas. Planerat är att under 2020 kommer en utredning att tas fram som belyser frågan kring
filterhantering, denna kommer då att hanteras vidare i staden.
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