
 
 

 
 

SD Kungsbacka  http://kungsbacka.sverigedemokraterna.se/     kungsbacka@sverigedemokraterna.se  

 
2011-11-24 - Motion 2011:22 till Kungsbacka kommunfullmäktige angående: 
Förbud mot porrsurfande på kommunens datorer. 
 
Som bekant har det varit en del turbulens i Hallands sydligaste kommun, Laholm. I media har 
vi läst att en centralt placerad politiker i Laholm besökt hemsidor med pornografiskt innehåll 
under arbetstid och på en kommunägd dator. Radio Halland rapporterar att Laholm och 
Kungsbacka är de enda kommunerna i Halland som inte har ett förbud mot porrsurfande på 
kommundatorer. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=4816584  
I Laholm skall kommunen nu införa ett förbud mot porrsurfande på kommunens datorer.  
 
Jag litar på kommunens medarbetare och det glädjande beskedet att Kungsbacka kommun 
nyligen har utsetts till Sveriges kvalitetskommun 2011 visar på vilken bra kommun vi bor och 
verkar i. För övrigt vill jag ta tillfället i akt att gratulera kommundirektör Lasse Järvsén och 
kommunstyrelsens ordförande Per Ödman (M) till den fina utmärkelsen. Priset visar att 
Kungsbacka är en bra kommun som styrs professionellt av skickliga tjänstemän och politiker 
som ger en bra service till kommuninvånarna. Dock kan man alltid bli bättre och därför vill 
jag att ett förbud mot porrsurfande på kommunens datorer införs snarast möjligt.  
 
Min förhoppning är att ett formellt förbud i praktiken inte har någon betydelse och har svårt 
att tro att våra dugliga medarbetare skulle ägna värdefull arbetstid åt att besöka hemsidor med 
pornografiskt innehåll. Å andra sidan går det inte att utesluta att något enstaka rötägg lyckats 
ta sig in på kommunens lönelista. Vi politiker måste visa medborgarna i Kungsbacka att vår 
kommun inte tolererar mindre lämpliga aktiviteter på betald arbetstid hos medarbetarna. För 
att beivra eventuellt missbruk och för att kommunen alltid skall ha en hög etik och moral vill 
jag ha ett formellt förbud mot porrsurfande för medarbetarna på kommunens datorer. 
 
Sverigedemokraterna yrkar att Kungsbacka kommunfullmäktige beslutar att: 
– Ett förbud mot porrsurfande för medarbetarna på kommunens datorer införs. 
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