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Malmö stad

Grundskolenämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-04 kl. 13:00-16:00

Plats
Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S)
John Eklöf (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Malte Roos (MP)
Joacim Ahlqvist (C)
Kamyar Alinejad (S)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Jesper Svedgard (Sekreterare)
Daniel Pamp (Utredningssekreterare)
Helen Nyman (Ekonomichef)
Åsa Annerdal (Enhetschef, Enheten för budget och uppföljning)
Mats Johnson (Enhetschef, Digitaliseringsenheten)
Erik Kytömäki (Utredningssekreterare)
Charlotte Hjertström (Utredningssekreterare)
Martin Strand (Projektledare)
Peter Broman (Utvecklingssekreterare)

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen
Protokollet omfattar
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Malmöinitiativet Alla barn har rätt till en porrfri barndom

GRF-2020-25634
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.
Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden besluta
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande på
Malmöinitativet ”Alla barn har rätt till en porrfri barndom” och skickar det som svar
på initiativet till Stadskontoret, med tillägg av relevant information som framkommit i
den nu färdiga utredningen kring filterhantering.
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden
John Eklöf (M) yrkar på att det i förslaget till yttrande ska problematiseras kring införandet av
ett porrfilter.
Ordföranden yrkar avslag till John Eklöfs (M) yrkande, samt att relevant information som
framkommit i den nu färdiga utredningen kring filterhantering tillförs yttrandet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels John Eklöfs (M) yrkande om att i
yttrandet problematisera införandet av ett porrfilter och dels ordförandens yrkande om avslag
till John Eklöfs (M) yrkande, samt att relevant information som framkommit i den nu färdiga
utredningen kring filterhantering tillförs yttrandet.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet
med ordförandens yrkande om att relevant information som framkommit i den nu färdiga
utredningen kring filterhantering tillförs yttrandet..
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse GRNAU 201204 Malmöinitiativet Alla barn har rätt till en
porrfri barndom
Förslag till yttrande GRN 201218 Malmöinitiativet Alla barn har rätt till en porrfri
barndom
Malmöinitiativ Alla har rätt till en porrfri barndom
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Reservation

Grundskolenämndens arbetsutskott 2020-12-04
GRF-2020-25634: Malmöinitiativet Alla barn har rätt till en porrfri
barmdom
Den här reservationen berör enbart en ytterligare filtrering inom Malmö stads interna nätverk
och tar inte heller ställning till porr i sak.
Det är en rimlig princip att grundskolenämndens verksamheter har möjlighet att kontrollera sina
egna närverk och i synnerhet förbjuda konsumtion av porr under skoltid av lämplighetsskäl. Men
all form av filtrering av material på internet behöver kritiseras och användas restriktivt.
Det finns redan idag porrfilter på de datorerna tillhandhålls till stadens elever. Dessa filter ger en
någorlunda skydd om eleven använder utrustningen på rätt sätt. Men det utesluter inte att eleven
kan få tillgång till samma material på sina egna enheter. Alla former av internetfilter är även enkla
att runda för de eleverna med någorlunda internetvana. På så sätt kan effekten av internetfilter
ifrågasättas.
Dessutom finns det problem med tillförlitligheten av de filter som finns på marknaden idag. Det
är av yttersta vikt att värdefull information inte filtreras bort. Idag är det allmänt känt att
internetfilter som har till uppgift att begränsa porr och våld även filtrerar bort annan värdefull
information eftersom innehåller vissa ord som exempelvis sexualitet. Dessutom finns det en
överhängande risk för bias kopplat till alla former av filter. Det vill säga en vridning av
konfigurationen på grund av mänsklig interaktion. Därmed kommer det alltid vara utvecklarens
värderingar som kommer vara rådande och inte de värden som skolan har till uppgift att lära ut.
Dessa filter behöver även ständigt konfigureras för att vara aktuella vilket är både dyrt och
tidskrävande.
Ett ytterligare filterting av Malmö stads närverk i syfte att begränsa tillgången till porr måste stå
mot skolans demokratiuppdrag och ett fritt internet. Dessutom kräver det att Malmö stad arbetar
fram nya riktlinjer för vad som får filtreras bort, på vilka grunder samt vem eller vilka som har
mandatet att fatta beslut.
Istället att förlita sig på dyr filtrering så borde ytterligare satsningar göras på sex- och
samlevnadsundervisningen. Skolan behöver istället för att förbjuda tillgången till porr uppmuntra
till en diskussion genom undervisningen. Det är så skolan bör bygga sunda värderingar och
värden.
Moderaterna yrkade på arbetsutskottet att delar som belyser aktuell kritik mot internetfiltring
borde lyftas in i nämndens yttrande. Eftersom vi inte fick gehör för vår yrkande så väljer vi att
reservera oss till förmån för eget förslag.
John Eklöf (M

