
0 Österåker |C 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

KS § 1: 24 Dnr. KS 2017/0334 

Svar på motion nr 21/2017 från Margareta Olin (S) - Skolor saknar 
porr-filter på sina datorer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anse motion nr 21 /2017 besvarad med hänvisning till att den befintliga tekniska 
möjligheten till filtrering av porr är för trubbig vilket innebär att sidor med information som 
behövs i skolundervisning riskerar att filtreras bort på grund av vissa sökord. 

2. Uppdra åt Förskole- och grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden stödja skolornas arbete med ett källkritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt för att öka elevernas medvetenhet i ett media- och informationssamhälle. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsens kontor, via IT-enheten, ska efter perioden på sex månader redovisa 
resultatet av förekomsten av besök på websidor med pornografiskt innehåll för 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning 
På Kommunfullmäktige 2017-11-20, § 8:6, väcktes en motion från Margareta Olin (S) i vilken 
motionären föreslår att kommunen undersöker förekomsten av filter, både i kommunala 
skolor och i privata, samt omgående vidtar åtgärder för att förhindra möjligheter att porr-
surfa. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:8. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-12-04. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-04-16, rev. 2018-11-29. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2018-04-10, § 3:4. 
- Skolnämndens tjänsteudåtande daterat 2018-03-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutsk ottets beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Anse motion nr 21 /2017 besvarad med hänvisning till att den befintliga tekniska 
möjligheten till filtrering av porr är för trubbig vilket innebär att sidor med information som 
behövs i skolundervisning riskerar att filtreras bort på grund av vissa sökord . 

Forts. 
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2. Uppdra åt Förskole- och grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden stödja skolornas arbete med ett källkritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt för att öka elevernas medvetenhet i ett media- och informationssamhälle. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Kommunstyrelsens kontor, via IT-enheten, ska efter perioden på sex månader redovisa 
resultatet av förekomsten av besök på websidor med pornografiskt innehåll för 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ann-Christine Furustrand (S), Francisco Contreras (V), Michael Solander (MP) och R oger 
Johansson (RP) yrkar bifall till motione n. 

Francisco Contreras (V) yrkar bifall till beslutssats två. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande om 
bifall tiQ beslutssats ett eller enligt Ann-Christine Furustrands (S), Francisco Contreras (V), 
Michael Solander (MP) och Roger Johansson (RP) yrkande om bifall till motionen och finner 
att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstnings lista med 8 ja-röster och 6 nej-röste r. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkande om bifall till beslutssats två sam t till beslutssatsen om uppdraget till 
Kommunstyrelsens kontor och Francisco Contreras (V) yrkande om bifall till beslutssats två 
och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Förskole- och grundskolenämnden 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
- IT-enheten 
- Kommunkansliet 
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Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022) 
KS 2019-01-07, § 1:24 

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

M Christina Funhammar X X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

L Ritva Elg X X 

C Anne-Li Hilbert X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X X 

S Mats Larsson - Daniel L. X 

RP Roger Johansson X X 

SD Anders Borelid X X 

V Francisco Contreras X X 

MP Michael Solander X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 

M Conny Söderström X 

M Kenneth Netterström X 

M Conny I,ing X 

C Björn Pålhammar X 

KD Mikael Ottosson X 

S Daniel Lundin X 

RP Flans Hellberg X 

V Christina Wulff -

Resultat 8 6 -


