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Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Utlåtande över E-petition – Lägg in ett porrfilter på
kommunens datorer
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige besluta
att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse E-petitionen som besvarad.

Ärendebeskrivning
E-petitionen inkom 2019-04-17. Yttrande över E-petitionen har inkommit från
IT- och utvecklingsavdelningen, Styrning och stöd.
Förslagsställaren föreslår att ett så kallat porrfilter ska införas på datorer som
används i den kommunala verksamheten. IT- och utvecklingsavdelningen
beskriver i sitt yttrande att det redan idag vidtagits åtgärder för att begränsa
tillgången till av olika skäl olämpliga webbsidor i kommunens nätverk.
Det filter som idag tillämpas begränsar tillgång till innehåll som spel,
pornografi, droger med mera. Det som är positivt med detta är att ingen vid
användningen av kommunens nätverk ska kunna nå den typen av sidor på
internet av misstag eller aktivt. Men som det beskrivs i yttrandet är det
omöjligt att göra ett tekniskt filter som garanterat är heltäckande eftersom den
eller de som vill sprida den typen av olämpligt material har ett intresse av att
”maskera” sidor för att inte stoppas av filtret. En annan utmaning som gör det
svårt med ett helt heltäckande filter är att medarbetare och elever via sina
privata telefoner och andra enheter kan besöka dessa sidor vilket kommunen
inte kan påverka genom det befintliga filtret. Utifrån detta går det att
konstatera att Gävle kommun genom det filter som finns i dagsläget gör de
tekniska insatser som är möjliga och som efterfrågas i E-petitionen för att
begränsa tillgång till pornografiskt material.
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