Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Tigerschiöld, Maria
den 13 november 2020 08:20
El-Dabh, Michel
VB: § 172 Medborgarförslag

Hej Michel
Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat svar via Michael Nordberg enligt nedan
Mvh Maria
Från: Nordberg, Michael <Michael.Nordberg@Trelleborg.se>
Skickat: den 11 november 2020 09:40
Till: Tigerschiöld, Maria <Maria.Tigerschiold@Trelleborg.se>; Flink, Jörgen
<Jorgen.Flink@Trelleborg.se>
Ämne: SV: § 172 Medborgarförslag
FYI
Jag och Annci har svarat Michel i denna fråga tidigare och våra svar var att vi helt
instämmer med Jonatan Folkes svar.
/M

Detta är, som ni säkert vet, en väldigt komplex fråga som regleras i
informationssäkerhetspolicyn för personal. För elever och medborgare som använder våra
enheter och/eller nät förefaller det i nuläget vara oreglerat. Det finns en del
frågeställningar som man bör ta i beaktande när det gäller innehållscensur eller ”filtrering
av information”.
För att tydliggöra komplexiteten i ärendet kan vi fråga oss vem som ansvarar för och
besitter kompetensen att exempelvis:
Avgöra var gränsen mellan sexualupplysning och pornografi går? Undervisning i sex- och
samlevnad är obligatoriskt inom såväl grund- som gymnasieskola.
Avgöra var gränsen mellan konst och pornografi går?
Avgöra vad som är olämpligt sexuellt innehåll?
Avgöra om en sida som används i undervisningen men som fastnar i censuren ändå ska
tillåtas?
Avgöra hur vi ställer oss till sidor som förespråkar olämpligt men icke-pornografiskt
innehåll, som bomb- och vapentillverkning, rekrytering eller information om/till
extremistgrupper, terrorism, politisk propaganda, lurendrejeri och så vidare?
Självklart är min och bildningsförvaltningens hållning i frågan att barn och ungdomar inte
ska titta på pornografiskt innehåll på Internet vare sig på de enheter eller det nät vi
erhåller. Tillgången till pornografi har nog aldrig varit större eller enklare att komma åt än
idag. En annan fråga är således vilken verkan det har att försöka begränsa endast de
enheter och det nät som vi erhåller. I princip alla elever har minst en eller flera enheter
som vi aldrig kommer kunna begränsa.
Sist men inte minst vill jag tillägga att vi bör ta beslut av denna karaktär som vilar på
forskning och beprövad erfarenhet. Det finns inte en enda forskningsstudie som visar på
att exponeringen minskar i miljöer där man har innehållscensur. De enda som påstår att

detta fungerar är leverantörer av filter. Är ni intresserade av att sätta er in ytterligare i
denna komplexa fråga så rekommenderar jag följande:”
-

RISE Spaningen: Är porrfilter lösningen? Stefan Pålsson har pratat med
experter.
Ny Teknik Debatt: “Porrfilter i skolan ger falsk trygghet”
Per Klasson: Nu blev det jobbigt – om filter och spärrar
Almedalen 2019: Panelsamtal om porrfilter
SvD Ledarredaktionen: Porrfilter eller inte, vad säger forskningen?
Digitala lektioner, Internetstiftelsen: Debattera filter
UR Didaktorn testar filter: Porrfilter i skolan
Ellen Pettersson: Porrfilter hindrar utbildningen mer än nyfikenheten
Aftonbladet Daily: Debatten om porrfilter i skolan
Margareta Barabash, Timbro: Porrfilter är verkningslös moralism
Lisa Magnusson, DN: Att censurera porr är inte feminism
Moa Berglöf, Sydsvenskan: Porrfilter löser inget
Feministiskt Perspektiv Debatt: Största problemet med porrfilter är att de
inte fungerar
SVT Debatt: Filter är inte lösningen!
Metro Debatt: Unga och barn behöver inte skyddas med porrfilter
P1 Morgon: Filter är inte någon lösning i sig – samtal med ungdomarna
avgörande
Evelyn Schreiber, Länstidningen Södertälje: Varför tjatas det om porrfilter?
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Från: El-Dabh, Michel <Michel.El-Dabh@Trelleborg.se>
Skickat: den 6 november 2020 13:59
Till: Bildningsförvaltningen <bildningsforvaltningen@trelleborg.se>; Tekniska
serviceförvaltningen <tekniska.serviceforvaltningen@trelleborg.se>;
Arbetsmarknadsförvaltningen <Arbetsmarknadsforvaltningen@Trelleborg.se>; Kultur och
Fritidsförvaltningen <kulturfritid@trelleborg.se>
Ämne: § 172 Medborgarförslag
Hej,

Kommunfullmäktige har fattat beslut att uppdra åt KLF att besvara följande
medborgarförslag om införande av porrfilter. För att kunna besvara detta
medborgarförslag så behöver ni inkomma med ett formellt svar från er förvaltning som
sedan sammanställs i svar till kommunfullmäktige.
Jag behöver ha ert svar senast 30 november.
Med vänlig hälsning
Michel El-Dabh
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