
 

 

Motion om att implementera detektionsverktyg inom de kommunala 

verksamheterna för att upptäcka och lagföra personer som innehar 

barnpornografi 

Skälen att säkerhetsställa att barnpornografibrott lagförs är många. Det är ett brott i sig att 

hantera bild- och filmmaterial innehållande sexualbrott mot barn. Dessutom visar forskning 

på ett starkt samband mellan intresset av att titta på barnpornografi och att själv begå 

övergrepp på barn. ECPAT:s granskningar visar på att ungefär hälften av de som dömts för 

barnpornografibrott i svenska domstolar även dömts för sexuella övergrepp på barn. 

Majoriteten av verksamheterna inom offentlig sektor har redan idag en generellt god 

säkerhet, såsom exempelvis webfilter, för att blockera olämpligt material. Det kan dock 

konstateras att beteendet hos användargruppen med intresse för barnpornografi är sådant 

att det kräver ett specifikt, ändamålsenligt verktyg. De flesta upptäckter av personer som 

innehar eller nyttjar barnpornografi görs då användaren tar med innehållet på en medhavd 

USB-sticka till arbetsplatsen, alternativt tar med sin arbetsdator till hemmet. Registerutdrag 

ur belastningsregistret vid anställning är ett värdefullt verktyg, men begränsas till möjligheten 

att upptäcka redan lagförda brott. 

En stor del av svenskt näringsliv och ett 50-tal kommuner använder sig idag därför av ett så 

kallat detektionsverktyg, vilket möjliggör tidig upptäckt av användning av barnpornografiskt 

material på arbetsplatsen. Detta då detektionsverktyget ger en realtidsindikation. Viktigt att 

påpeka är, att dessa detektionsverktyg endast reagerar på specifikt innehåll och inte i övrigt 

loggar vad användaren gör. Det påverkar således inte den personliga integriteten. 

Mot bakgrund av den evidens som finns kring barnpornografi och sexuellt utnyttjande av 

barn måste vi som kommun ta till buds alla tillgängliga medel för att säkerställa våra barns 

trygghet och säkerhet. Det kan inte accepteras att datorer inom kommunens verksamheter 

kan användas för material innehållande sexuellt utnyttjande av barn.  

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Ekerö: 

Att kommunfullmäktige ställer sig bakom det som anförts i motionen om att utreda hur 

programvara som detekterar hantering av bilder och filmer som klassificeras av 

Polismyndigheten som barnpornografiska skyndsamt kan implementeras i kommunala 

verksamheter. 

För Sverigedemokraterna Ekerö 
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