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§ 95

Svar på motion om rätten till en trygg framtid för våra barn
och unga i Habo
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 75 000 kronor år 2019 till
folkhälsorådet för information och förebyggande arbete bland våra barn
och ungdomar i enlighet med att-sats tre. Elevhälsan ska inkomma med en
utvärdering av insatserna hösten 2019 till folkhälsorådet för eventuellt
permanenterande. Därmed anses motionen vara besvarad.
Ärendebeskrivning
Susanne Wahlström (M) och Hanna Englund (C) har lämnat in en
gemensam motion där de skriver att vuxenvärlden sviker barn och unga när
vi utsätter dem för att exponeras helt ofiltrerat för våldsam och
kvinnoförnedrande pornografi. Motionärerna menar att vuxna måste ta ett
ansvar för de värderingar och normer som vi har i dagens samhälle, och att
vi ska vara ett filter och skydd för våra barn. Dagens teknik möjliggör att vi
kan vara ett filter genom t ex opt-outlösningar för bredband.
Motionärerna skriver också att det behövs ett utökat arbete kring kritiskt
förhållningsätt till porr i sex- och samlevnadsundervisningen för att våra
barn och unga ska bli bättre rustade för den i många fall ofiltrerade
omvärld som de utsätt för i dagens samhälle.
Motionärerna föreslår
• att Habo kommun ska införa porrfilter i alla förskolor och skolors
nätverk
• att ovanstående kombineras med åldersanpassade samtal kring
varför filtren installeras
• att en temadag hålls årligen där man har kritiska samtal kring
normer, samtycke, ömsesidighet och respekt
• att Habo Energi har och erbjuder default-inställda opt-out lösningar
och liknande till alla kunder som använder bredbandsabonnemang
från vårt bolag.
Kommunchef Jan Sundman skriver i skrivelse daterad 2018-07-04 att det
redan idag finns ett ”porrfilter” i skolorna och förskolornas nätverk. En
uppgradering till ett ännu mer avancerat filter bedöms kräva investeringar
och kostnader på uppemot knappt 150 000 kronor per år, och att det är
svårt att skydda sig fullt ut oavsett hur mycket kommunen investerar.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det viktigaste är att föra
kontinuerliga samtal och ha en hög aktualitet i det dagliga arbetet kring
dessa frågor. Verksamhetens använder sig också av Sveriges Kommuner
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och Landstings uppföljningsverktyg LIKA. Där ingår som viktiga delar att
pedagogerna har förståelse för nätkränkningar och har verktyg för att
motverka dessa samt också har goda kunskaper av säker hantering av nätet.
I överenskommelsen om lån av lärplatta som eleverna och
vårdnadshavarna undertecknar finns en punkt att eleverna inte får besöka
webbsidor med stötande eller kränkande innehåll om det inte är
överenskommet med en lärare som en del av undervisningen. Någon
möjlighet att ha kontroll på vad eleverna surfar på för sidor via sin telefon
har dock inte skolan. Vad gäller förslaget om temadagar normer, samtycke
ömsesidighet och respekt så hålls det varje år temadagar i årskurs 7 och 8.
När det gäller Habo Energi och kravet på att de ska införa default-inställda
opt-out lösningar så har det bäring på bolagets samarbete inom bolaget
Netsam tillsammans med Jönköpings Energi. Netsam ansvarar för driften
och utrustningen av nätet och Habo Energi äger idag 10,1 procent av
Netsam. Stadsnätet i Habo är ett öppet stadsnät där det i dagsläget finns
dryga tiotalet tjänsteleverantörer för internettjänster varav Habo Energi är
en av dessa. Habo Energis tjänsteförsäljning förväntas minska, för att så
småningom upphöra, då allt fler väljer andra leverantörer.
Det är tekniskt möjligt att filtrera den internettrafik som förmedlas till
Habo Energis kunder. Kostnaden bedöms av bolagets verkställande
direktör till 500 000 kronor. Åtgärdens betydelse kommer att minska i takt
med att Habo Energis andel av tjänsteförsäljningen minskar. Om Habo
kommun önskar att bolaget ska införa detta trots det innebär det att det bör
ske via ett utfärdat ägardirektiv.
Kommunstyrelsen förslår att motionen ska anses vara besvarad (KS 201809-12 § 118).
Kommunfullmäktiges behandling
Hans Jarstig (KD) säger att denna fråga måste tas på allvar och att han och
övriga kommunalråd har diskuterat motionen igen. Hans Jarstig har ett
tilläggsyrkande som innebär att budgetberedningen avsätter 75 000 kronor
år 2019 till folkhälsorådet för information och förebyggande arbete bland
våra barn och ungdomar i enlighet med att-sats tre. Elevhälsan ska
inkomma med en utvärdering av insatserna hösten 2019 till folkhälsorådet
för eventuellt permanenterande.
Thomas Werthén (M) säger att det är en angelägen fråga och ställer sig
bakom Hans Jarstigs förslag.
Maria Alsén (L) ställer sig också bakom förslaget och säger att det är
viktigt att inte glömma föräldrarna i detta.
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Susanne Wahlström (M) är glad för tilläggsyrkandet och ställer sig bakom
det.
Hanna Englund (C) ställer sig bakom och håller med om att det är viktigt
att involvera föräldrarna.
Gunnar Pettersson (S) är jätteglad för denna lösning och yrkar bifall till
Hans Jarstigs förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns kommunstyrelsens förslag med ett
tilläggsyrkande från Hans Jarstig. Han ställer proposition på förslaget och
tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslagen.
--Beslutet skickas till:
Folkhälsorådet
Enhetschef elevhälsan
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