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Yttrande över E-petition #32998 - Lägg in ett
porrfilter i alla kommunens datorer
Yttrande
I ovan rubricerad e-petition föreslås att


Införa ett porrfilter på kommunens alla datorer för att göra Gävle till
en säkrare och bättre kommun.

Förslagsställarens förslag är idag så långt det med tekniska insatser är
försvarbart omhändertaget i samtliga verksamheter där vår egen utrustning
används. Det innebär tyvärr inte att vi kan garantera en miljö helt fri från
olämpligt innehåll.
I takt med den tekniska utvecklingen och internets framväxt har frågan om
tillgång till olämpligt innehåll varit aktuell både som en arbetsmiljöfråga och
ur säkerhetssynvinkel. Det finns idag tekniska lösningar som begränsar
tillgång till denna typ av information men inget som är heltäckande och kan
garantera att vi helt kan ta bort olämpligt innehåll och samtidigt ha tillgång till
all övrig information.
Nedan sammanfattas läget beträffande de tekniska åtgärder som är vidtagna
och en kort förklaring av de begränsningar som finns för att kunna skapa en
teknisk miljö fri från tillgång till olämpligt innehåll via Internet.
I kommunens nätverk finns idag filter som hindrar åtkomst till webbplatser
med olämpligt innehåll, det kan röra sig om pornografi, spel, droger och annat
olämpligt innehåll. Dessa filter är dock inte heltäckande och kommer aldrig att
vara det. Det ligger delvis i sakens natur att den som vill sprida sådant material
har ett intresse av att ”maskera” den för att just passera den typen av hinder.
Men dessa filter tjänar det goda syftet att men inte av misstag eller med
begränsad kunskap om informationssökning lika lätt når denna typ av sidor.
Trots de tekniska åtgärder som vi kan vidta i vårt nätverk och på vår utrustning
är det ytterligare orsaker till att det är svårt att skapa en miljö som är fri från
olämpligt informationsinnehåll.
Det främsta skälet till att det är i princip omöjligt att garantera en miljö som är
helt fri från olämpligt innehåll är att det finns så många vägar att nå internet
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som vi inte har kontroll över. I princip alla skolelever och anställda har via
privata telefoner eller andra enheter tillgång till internet vilket även om vi med
kommunens utrustning lyckas spärra tillgången ändå gör informationen
tillgänglig.
Det är således via flera olika vägar som den här typen av problemen bör och
måste hanteras och ett långsiktigt värdegrundsarbete och en öppen dialog om
dessa frågor som behöver fortsatt bedrivas i den kommunala verksamheten
likväl som i samhället i stort.
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