
 
 
Handling 2003 nr 40 
 
 
Yttrande över motion av Eva Olofsson (v), Per Hållén (v) och Birgitta Degerström (v) 
om porrfilmsfritt boende vid kommunens arrangemang och konferenser 
 
 
 
 
Till Göteborgs kommunfullmäktige 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslag från v, s och mp i skrivelse den 19 februari 2003 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
 1.Kommunen utarbetar en policy med innebörden att för kommunens anställda 
    och förtroendevalda, i möjligaste mån, förlägga logi och konferenser vid 
    porrfilmsfria anläggningar. 
 
 2. Göteborgs Stads Upphandlings AB, i den mån det finns lämpligt och  
     ändamålsenligt utbud, upphandlar boende och konferensanläggningar som är  
     porrfilmsfria. 
 
 3. Den av Eva Olofson, Per Hållén och Birgitta Degerström väckta motionen  
     är besvarad med beslutet enligt ovan. 
 
   - - - -       
 
Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen fanns olika yrkanden. 
 
Ordföranden Göran Johansson (s) yrkade bifall till förslag  från v, s och mp i skrivelse den 19 
februari 2003. 
Jan Hallberg (m) yrkade bifall till förslag från fp, m och kd i skrivelse den 19 februari 2003. 
 
Kommunstyrelsen beslöt utan omröstning att bifalla ordföranden Göran Johanssons yrkande. 
 
Göteborg den 19 februari 2003 
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 
 
 
Göran Johansson     

Benny Stålesjö 
 



Kommunstyrelsen 2003-02-19 
Område 1:  
Yrkande (v), (s), (mp 
 
 
Porrfilmsfritt boende vid kommunens arrangemang och konferenser 
 
 
Många hotell och konferensanläggningar tillhandahåller pornografisk film på rummen. 
 
Pornografi bygger på kvinnors underordnade ställning, på att kvinnor görs till objekt och en 
vara. I förlängningen finns prostitution, handel med kvinnor, grovt utnyttjande av kvinnor och 
flickor och våld mot kvinnor. 
 
Som arbetsgivare och företrädare för Göteborgs stad är det viktigt att påverka attityder till 
företeelser som på olika sätt kan skada. Ett aktivt avståndstagande från Göteborgs stad till 
dessa företeelser skulle påverka enskilda och andra kommuner att också inta samma hållning. 
 
Göteborgs kommun kan aktivt ta avstånd från porr och påverka attityder genom att för dess 
tjänstemän och förtroendevalda, så långt det är lämpligt och möjligt, inte förlägga boende och 
konferenser till anläggningar där pornografiska filmer ingår i televisionsutbudet.  
 
Kommunen kan sätta ytterligare kraft bakom sitt synsätt genom att Göteborgs Stads 
Upphandlings AB, vid upphandling av konferensanläggningar och logi för konferenser och 
tjänsteresor i möjligaste mån upphandlar porrfilmsfria anläggningar. Med möjligaste mån 
avses att kravet på porrfilmsfri anläggning ska ställas, om de anläggningar som därmed står 
till buds är lämpliga och ändamålsenliga för boende och konferenser. 
 
 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 
att kommunen utarbetar en policy med innebörden att för kommunens anställda och 
förtroendevalda, i möjligaste mån, förlägga logi och konferenser vid porrfilmsfria 
anläggningar  
 
att Göteborgs Stads Upphandlings AB, i den mån det finns lämpligt och ändamålsenligt 
utbud, upphandlar boende och konferensanläggningar som är porrfilmsfria.  



Yrkande (fp, m, kd)  
   Kommunstyrelsen 2003-02-19 
    
 
 

Angående motion om porrfilmsfritt boende vid kommunens arrangemang och 
konferenser 

 

Vi vill inledningsvis instämma i motionärernas åsikt att pornografi bygger på att kvinnor görs 
till en vara och ett objekt. Vi vill i det sammanhanget också framhålla stadskansliets 
tjänsteutlåtande där det sägs att pornografin degraderar såväl kvinna som man till objekt och 
att detta är förnedrande utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Frågan om kvinnors särskilda utsatthet i det fall som tas upp i motionen, är en del av komplex 
bild där den gemensamma nämnaren är att kvinnan behandlas på ett mycket kränkande vis. 
Samhället har ett ansvar för att bevaka och ingripa mot olika former av kränkande behandling 
gentemot kvinnor. Göteborgs Stad har således ett övergripande ansvar för att förebygga 
sociala problem och som stadskansliet påpekar har socialtjänsten getts ett särskilt uppdrag att 
stödja och hjälpa flickor eller kvinnor som utsätts för våld eller andra övergrepp. För skyddet 
av de särskilt utsatta kan nämnas det lagstadgade förbudet mot barnpornografi och rätten att 
redan under förundersökningen förverka sådant material. Det finns också sedan några år 
tillbaka ett förbud mot köp av sexuella tjänster och en skärpning av bestämmelserna i 
brottsbalken genom rubriceringen grov kvinnofridskränkning.  
 
Upphandlingsaktiebolaget nämner i sitt svar att frågan om porrfilmsfritt kan ställas men att 
det inte kan användas vid kvalificering eller utvärdering av leverantörer och att det enligt 
lagen om offentlig upphandling är tveksamt att ställa krav i upphandlingen som inte har en 
direkt koppling till varan eller tjänsten. Upphandlingsaktiebolaget påpekar även det självklara, 
nämligen att det krävs en aktiv handling av hotellgästen för att ta del av en porrfilm.  

Förhållanden som styr hur kvinnor och män ser på sin sexualitet och vilka värderingar en 
individ bär på i det avseendet, grundläggs till stor del under uppväxten. Familjen och skolan 
måste anses ha det största ansvaret för att unga människor får en syn på sexualiteten som 
innebär ömsesidig respekt mellan könen och där sexualiteten är fri från alla former av 
kränkande behandling, såväl i handling som i ord eller bild.  

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 

att motionen anses bevarad med hänsyn till vad som angivits ovan 

 

 

 

 

 

 



GÖTEBORGS STADSKANSLI TJÄNSTEUTLÅTANDE Rnr 339/02 
Koncernledningsstaben Utfärdat 
Välfärdsinsatser 2002-10-08 Dnr 0523/02 
Tfn: 61 20 75 
E-post: birgitta.nyzell@stadshuset.goteborg.se 

 
 
 

Motion av Eva Olofsson (v), Per Hållen (v) och Birgitta Degerström (v) om 
porrfilmsfritt boende vid kommunens arrangemang och konferenser 

 

Rubricerade motionärer föreslog i en motion 2002-03-13 att kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige beslutar: 

1.Att de arrangemang där kommunen är arrangörer/medarrangörer förläggs till porrfilmsfria 
alternativ, där så är möjligt 

2.Att tjänsteresor för kommunen skall förläggas till porrfilmsfria hotellalternativ, där så är 
möjligt 

3.Att uppdra åt Göteborgs Upphandlings AB att i förfrågningsunderlag för upphandling av 
logi vid konferenser och tjänsteresor införa frågan om porrfilm ingår i konferens-  platsens 
filmpaket. 

4.Att kommunfullmäktige uppmanar alla anställda och politiker att ta avstånd från 
förnedrande porrfilmer och kraftiga våldsfilmer samt undvika logi på hotell och andra 
konferensanläggningar som visar sådana filmer i sitt betalutbud. 

 

Motionen har varit remitterad till SDN Centrum, Majorna, Tynnered, Torslanda samt till 
Göteborgs Upphandlings AB.   

Remissintsans Yttrande Kommentarer 
SDN Majorna Tillstyrker Nämnden beslutar att översända förvaltningens 

tjänsteutlåtande som sitt eget. Förvaltningen 
delar motionärernas uppfattning att kommunen 
bör eftersträva porrfilmsfria alternativ där så är 
möjligt. 
 

SDN Centrum Tillstyrker Nämnden tillstyrker motionen om porrfilmsfritt 
boende vid kommunens arrangemang och kon- 
ferenser samt översänder förvaltningens tjänste- 
utlåtande som sitt eget. 
  

SDN Torslanda Tillstyrker Nämnden tillstyrker motionen om porrfilmsfritt 
boende vid kommunens arrangemang och kon- 
ferenser. 
 

 



SDN Tynnered Tillstyrker Nämnden beslutar som eget yttrande översända 
förvaltningens förslag. Förvaltningen anser att de 
förslag som motionärerna anger är viktiga sym- 
bolhandlingar som innebär en klar markering av 
Göteborgs stads ställningstagande i frågan. 
 

Göteborgs Stad 
Upphandlingsbolaget 

Tillstyrker 
delvis 

Styrelsen beslöt i enlighet med bolagets 
tjänsteutlåtande att: 
Bolaget tar inte ställning till remissens förslag 
1,2 och 4. 
Bolaget avstyrker förslag 3 att i förfrågnings- 
underlaget för upphandling av logi och kon- 
ferenser och tjänsteresor införa frågan om 
porrfilm ingår i konferensplatsens filmpaket. 
Mot detta reserverade sig Gun Cederborg (v) till 
förmån för eget yttrande. 
 

 
Stadskansliets synpunkter 
  
Stadskansliets stödjer stadsdelsnämndernas ställningstagande om porrfilmsfritt boende vid 
kommunens arrangemang och konferensanläggningar. Pornografi bygger på kvin- nors 
underordnade ställning och på mannens som en driftstyrd varelse. Båda degraderas till objekt 
och är utifrån ett jämställdhetsperspektiv förnedrande för båda könen. Göteborgs stad har ett 
övergripande ansvar för att förebygga sociala problem. Social- tjänsten har getts ett särskilt 
uppdrag för att stödja och hjälpa flickor/kvinnor som utsätts för våld eller andra övergrepp. 
För att klara denna uppgift krävs att samhällets normer och värderingar tydliggörs. 

I prop.1996/95:153 om lag om offentlig upphandling anges, Kap1 § 22, att det finns flera 
omständigheter som en upphandlad enhet får uppge vid en upphandling. Det innebär att det är 
tillåtet att ställa andra krav, som den upphandlade enheten anses vara viktiga. Dessa krav skall 
dock vara affärsmässigt avvägda i förhållande till det som upphandlas. Utifrån detta är det 
tveksamt i vilken utsträckning det är möjligt att ange porrfilmsfria kriterier. Först efter en 
upphandling och domstolsprocess kan möjligheterna bedömas utifrån en eventuell rättspraxis.  

 

EKONOMISKA KONSEKVENSER 
Ett förverkligande av motionens förslag kan i och för sig påverka båda stadens egna kostnader 
och förtjänstmöjligheterna inom hotell- och konferensbranschen. Stadskansliet uppfattar dock 
att ett ställningstagande till motionen är möjlig utan den fördjupande analys som krävs för att 
få fram realistiska siffror inom området. 
 

     

GÖTEBORGS STADSKANSLI 
Välfärdsinsatser 

Birgitta Nyzell         Barbro Mellgren 

 

 



Bilagor 
1. Motionen 
2  Yttrande SDN Majorna 
3. Yttrande SDN Centrum  
4. Yttrande SDN Torslanda 
5. Yttrande SDN Tynnered 
6. Yttrande Göteborgs Stads Upphandlingsbolag 



     Bilaga 1 
 
Motion till Göteborgs kommunfullmäktige 
 
Porrfritt boende vid kommunens arrangemang och konferenser 
 
I en tid då utbudet av pornografi ständigt ökar i vår vardagsmiljö vill vi i vänsterpartiet 
lyfta upp frågan på dagordningen. 
 
De flesta hotell och konferensanläggningar i Sverige har idag ett utbud av pornografisk film 
på rummen, mot en mindre kostnad för gästen. Porrfilmen levereras till svenska hotell i de 
filmpaket som tillhandahålls av bl a Telenor och Quadriga. Att tillhandahålla porrfilm ses som 
något självklart, något som gästen kräver. 
 
Pornografi bygger på kvinnors underordning, på att kvinnor görs till objekt och en vara. I 
förlängningen finns prostitution, handel med kvinnor, grovt utnyttjande av kvinnor och flickor 
och våld mot kvinnor.  
 
Vi tycker att Göteborgs kommun, som ett led i det jämställdhetsarbete som pågår för fullt i 
kommunen, även bör agera i denna fråga. 
 
Göteborgs kommun kan aktivt ta avstånd från porr genom att kräva porrfilmsfria konferens-
logier vid arrangemang där kommunen är arrangör eller medarrangör. 
Göteborgs kommun kan också välja porrfilmsfria alternativ vid tjänsteresor för politiker och 
tjänstemän. På detta sätt kan Göteborgs kommun också inspirera andra att ställa samma krav 
och aktivt verka mot förnedring och utnyttjande av flickor och kvinnor.  
 
Ytterligare ett sätt att visa att Göteborgs kommun vill motverka pornografi är att införa en 
fråga om detta i förfrågningsunderlaget vid upphandling av logi i samband med konferenser 
och tjänsteresor. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
1. Att de arrangemang där kommunen är arrangör/medarrangör förläggs till porrfilmsfria 
alternativ, där så är möjligt 
 
2. Att tjänsteresor för kommunen skall förläggas till porrfria hotellalternativ, där så är möjligt. 
 
3. Att uppdra åt Göteborgs Upphandlings AB att i förfrågningsunderlag för upphandling av 
logi vid konferenser och tjänsteresor införa frågan om porrfilm ingår i konferensplatsens 
filmpaket. 
 
4. Att kommunfullmäktige uppmanar alla anställda och politiker att ta avstånd från 
förnedrande porrfilmer och kraftiga våldsfilmer samt undvika logi på hotell och andra 
konferensanläggningar som visar sådana filmer i sitt betalutbud. 
 
Göteborg den 8 mars 2002 
 
 
Eva Olofsson  Per Hållén  Birgitta Degerström 
Vänsterpartiet Vänsterpartiet Vänsterpartiet 



Protokollsutdrag SDN Majorna   Bilaga 2 
Sammanträdesdatum 2002-09-24 
 

 

§ 163 Dnr 59-171/02 

 

Yttrande till kommunstyrelsen avseende motion om porrfilmsfritt boende vid 
kommunens arrangemang och konferenser. Dnr 0523/02                                     

 

Stadsdelsförvaltningen har 2002-08-23 upprättat ett tjänsteutlåtande. 

 

Stadsdelsnämnden beslutar  

 

att som eget yttrande översända detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen. 

 
Vid protokollet 

 

Lennart Nyqvist 

 

Justeras 2002-09-30 

 

Ann-Christine Andersson (v) 

 

Roland Edvardsson (m) 
 
 
 
Rätt utdraget intygar i tjänsten 
 
Kathleen Neth 
 



 

Tjänsteutlåtande SDN Majorna   Bilaga 2 
2002-08-23 
 
 
YTTRANDE ÖVER MOTION AV EVA OLOFSSON (v), PER HÅLLEN (v) OCH 
BIRGITTA DEGERSTÖM (v) ANGÅENDE PORRFILMFRITT BOENDE VID 
KOMMUNENS ARRANGEMANG OCH KONFERENSER H 49/02. 
 

 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
 

Stadsdelsnämnden Majorna föreslås besluta 
 
  att som eget yttrande översända detta tjänsteutlåtande till 
  kommunstyrelsen 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 

I motionen konstateras att det idag är vanligt med betalkanaler med pornografisk film på 
hotell och konferensanläggningar, också sådana som kommunen anlitar. Motionärerna vill att 
Göteborgs kommun aktivt skall efterfråga porrfilmsfria hotell och konferens-anläggningar vid 
kommunala arrangemang samt vid tjänsteresor för förtroendevalda och anställda. 
 
 
FÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER 
Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att kommunen bör eftersträva porrfilmsfria 
hotell och konferensanläggningar där så är möjligt. Det kan också vara rimligt att efterfråga 
och att redovisa vilka alternativ som finns vid upphandling av logi vid konferenser och 
tjänsteresor.   
 
Förhoppningsvis kan dessa åtgärder från Göteborgs Stad inspirera andra att vidta liknande 
åtgärder och i sin förlängning bidra till en minskad exploatering av kvinnor. 
 
GÖTEBORGS STAD MAJORNA 
 
 
Bengt Delang  Lennart Nyqvist 
Stadsdelschef  
 
 
 
      
 



Protokollsutdrag SDN Centrum  Bilaga 3 
2002-09-24 
 
 
Yttrande till Kommunstyrelsen  Dpl 02 Dnr 0324/02 
 
Stadsdelsförvaltningen har 2002-09-11 upprättat ett tjänsteutlåtande över motion om 
porrfilmsfritt boende vid kommunens arrangemang och konferenser. 
 
Nämnden beslutar 
 
 att tillstyrka motionen om porrfritt boende vid kommunens arrangemang 
 och konferenser, samt 
 
 att som eget yttrande översända tjänsteutlåtandet till Kommunstyrelsen. 
 
 
 

 

 

 
Vid protokollet 
 
Agneta Hesselbom 
 
Justerat 2002-09-24 
 
Caterina Franceschi 
 
Johan Fält 
 
 
Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
Catharina Dolk 
     
 

 
 



Tjänsteutlåtande SDN Centrum   Bilaga 3 
2002-09-11 

 
Motion om porrfilmsfritt boende vid kommunens arrangemang och konferenser 
 
I en motion föreslås att kommunen skall välja porrfilmsfritt boende vid sina arrangemang och 
konferenser. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden skall stödja motionen. Då 
stadsdelens politiker och anställda bara använder hotell- och konferensanläggningar som 
Göteborgs stad har avtal med, anser förvaltningen det viktigt  att Göteborgs Upphandlings AB 
kommer att kunna upplysa om vilka hotellföretag som avstår från att tillhandahålla porrfilm.  
 
Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum föreslås besluta 
 

att tillstyrka motionen om porrfritt boende vid kommunens arrangemang och 
konferenser. 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande över en motion av Eva Olofsson 
(v), Per Hållén (v) och Birgitta Degerström (v) om att Göteborgs stads anställda och politiker 
vid arrangemang, konferenser och tjänsteresor skall välja hotell och konferensanläggningar 
som inte tillhandahåller pornografisk film i sitt filmutbud till gästerna. 
 
Förvaltningens överväganden 
Förvaltningen stödjer förslagen i motionen. Som motionärerna framhåller finns i 
förlängningen av pornografi prostitution, handel med kvinnor och grovt utnyttjande av och 
våld mot flickor och kvinnor. Stadsdelsnämnden har i sin egenskap av socialnämnd ansvar för 
arbete som förebygger sociala problem. Ett inom socialtjänsten särskilt utpekat 
ansvarsområde är att stödja och hjälpa kvinnor som utsatts eller utsätts för våld eller andra 
övergrepp. En logisk konsekvens av detta är att stadsdelsnämnden tar avstånd från pornografi. 
Dilemmat är att pornografi inte är förbjudet och att det är varje enskild individ som 
privatperson som avgör vad man väljer att ta del av för utbud. Som arbetsgivare och 
företrädare för Göteborgs stad anser förvaltningen dock att det är viktigt att påverka attityder 
till företeelser som på olika sätt kan skada.  
 
Att hotell och konferensanläggningar i Sverige tillhandahåller porrfilmer till sina gäster är 
sannolikt okänt för många människor. Ytterligare ett skäl till att tillstyrka motionen är därför 
att ett aktivt avståndtagande från Göteborgs stad till denna företeelse skulle kunna påverka 
både enskilda och andra kommuner att också  inta samma hållning.  
 
Ur jämställdhetsperspektivet anser förvaltningen det viktigt att i den fortsatta diskussionen 
med anledning av motionen inte endast fokusera på pornografi som förnedring av kvinnor. 
Den bild som ges av mannen i pornografiska sammanhang är en driftstyrd, ansiktslös varelse, 
degraderad till objekt liksom kvinnan. I jämställdhetsperspektivet är pornografi därför 
förnedrande för både kvinnor och män. 
 
Stadsdelsnämnden Centrums anställda och politiker använder vid konferenser och tjänsteresor 
endast hotell och konferensanläggningar som Göteborgs Upphandlings AB har avtal med. Det 
är därför angeläget att upphandlingsbolaget i sin  förteckning över avtal upplyser om vilka 
hotell som avstår från att tillhandahålla porrfilm. 



 
Samverkan 
 
De fackliga organisationerna har givits möjlighet att lämna synpunkter. 
 
 
 
 
Helén Eriksson-Elf 
stadsdelschef 
 
 



     
Protokollsutdrag SDN Torslanda   Bilaga 4 
Sammanträdesdatum 2002-09-24 
 
 
Yttrande till kommunstyrelsen över motion om porrfilmsfritt boende vid kommunens 
arrangemang och konferenser  
 
Förvaltningen har upprättat tjänsteutlåtande den 9 september 2002 med anledning av motion i 
rubricerat ärende. 
 
Beslut 
 
- Nämnden tillstyrker motionen om porrfilmsfritt boende vid kommunens arrange- 
  mang och konferenser. 
 

------ 
 
Vid protokollet 
 
Lena Sandberg 
 
Justerat 2002-10-01 
 
Kurt Arvidsson   Bengt Pervik 
ordförande   justerande 
 
Rätt utdraget intygar 
 
 
Annlouise Ohlson 
 

 



Tjänsteutlåtande SDN Torslanda  Bilaga 4 
2002-09-09 
 
 
 
 
Yttrande över motion om porrfilmsfritt boende vid kommunens arrangemang och 
konferenser 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Stadsdelsnämnden Torslanda föreslås besluta 
 

att tillstyrka motionen om porrfilmsfritt boende vid kommunens 
arrangemang och konferenser 

 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen har begärt in yttrande över motion om porrfilmsfritt boende vid 
kommunens arrangemang och konferenser.  
 
FÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER 
 
Förvaltningen anser att det är en självklarhet att Göteborgs stad ställer sig positiv 
till att så långt det är möjligt använda sig av boenden mm som inte erbjuder 
porrfilm. Det är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv och även för att visa 
omvärlden att Göteborgs stad aktivt tar avstånd mot aktiviteter av detta slag. 
Upphandlingsbolaget har en viktigt roll i detta arbete då vi är hänvisade till de 
konferensalternativ och boendealternativ som vi har avtal med. 
 
GÖTEBORGS STAD 
Torslanda 
 
 
Sven Höper  
stadsdelschef  
 Margareta Åkesson 
 personalchef 
 
 

 
 



Protokollsutdrag SDN Tynnered   Bilaga 5 
Sammanträdesdatum 2002-09-24 
 
 
 
§ 96    Dnr 168/02 
 
Yttrande över motion om porrfritt boende vid kommunens arrangemang och konferenser 
 
Kommunstyrelsen vill ha stadsdelsnämndens yttrande över motion i rubricerat ärendet. 
 
Stadsdelsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2002-09-11 framlagt förslag till beslut i ärendet. 
 
Stadsdelschef Mats Johnsson redogjorde för ärendet. Efter redogörelsen följde överläggning. 
 
Stadsdelsnämnden beslutade 
 
 att som eget yttrande översända förvaltningens tjänsteutlåtande, 
       2002-09-06, till kommunstyrelsen. 
 
 
 ______________ 
 



Tjänsteutlåtande SDN Tynnered   Bilaga 5 
2002-09-11 
 
 
 

Yttrande över motion om porrfritt boende vid kommunens arrangemang och 
konferenser 

 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Stadsdelsnämnden föreslås besluta 

 

  att som eget yttrande översända förvaltningens tjänsteutlåtande, 

       2002-09-06, till kommunstyrelsen. 

 

ÄRENDET 

 

Kommunstyrelsen vill ha stadsdelsnämndens yttrande över  

./. ”Motion av Eva Olofsson (v), Per Hållén (v) och Birgitta Degerström (v) 

om porrfilmsfritt boende vid kommunens arrangemang och konferenser”. 

 Yttrandet skall avlämnas senast 2002-10-07. 

 

FÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER 

 

Förvaltningen ställer sig positiv till motionen. Det är angeläget att markera ett 
avståndstagande mot den kvinnosyn och det våldsutbud som erbjuds via TV-
mottagaren på många hotell och konferensanläggningar. De förslag som 
motionärerna anger är viktiga symbolhandlingar som innebär en klar markering av 
Göteborgs Stads ställningstagande i frågan. Motionärerna visar också på att man 
med enkla medel kan främja en förändring.  

 

Att uppdra åt Göteborgs Upphandlings AB att i förfrågningsunderlag för 
upphandling av logi vid konferenser och tjänsteresor införa frågan om porrfilm 
ingår i hotellets filmpaket. Att sedan undvika logi på hotell och 
konferensanläggningar där sådana filmer ingår i betalutbud är en enkel åtgärd som 
visar avståndstagandet. 

 

Mats Johnsson Bo Hultskär 

stadsdelschef kanslichef 
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Protokollsutdrag Upphandlingsbolaget  Bilaga 6 

2002-09-25 

 
 
 
§ 7.1 Remiss: Porrfritt boende vid kommunens arrangemang och 
konferenser 
 
Förelåg förslag till yttrande från bolaget, dnr 261/02. 
 
Gun Cederborg (v) yrkade att 
1.  Bolaget tillstyrker formuleringarna i förslag 1,2 och 4, 
2.  Bolaget tillstyrker att Göteborgs Upphandlings AB får i uppdrag att i 
förfrågningsunderlag för upphandling av logi vid konferenser och tjänsteresor införa 
frågan om huruvida porrfilm ingår i konferensplatsens filmpaket samt 
3.  Yttrandet sänds till Stadskansliet senast 2002-10-07 
 
Styrelsen beslöt i enlighet med bolagets tjänsteutlåtande att 
1.  Bolaget tar inte ställning till remissens förslag 1,2 och 4, 
2.  Bolaget avstyrker förslag 3 att i förfrågningsunderlag för upphandling av 
logi vid konferenser och tjänsteresor införa fråga om porrfilm ingår i 
konferensplatsens filmpaket, 
3.  Yttrandet översänds till Stadskansliet senast 2002-10-07. 
 
Mot detta reserverade sig Gun Cederborg (v) till förmån för eget yttrande.. 
 
 

Rätt utdraget betygar i tjänsten: 

 

 

Lena Larsson 

 
 



Tjänsteutlåtande Upphandlingsbolaget Bilaga 6 
 
 
7.1  Yttrande över motion om porrfilmsfritt boende vid kommunens arrangemang och 

konferenser. H 49/02, dnr 261/02 

 
Göteborgs Stads Upphandlings AB har beretts tillfälle att avge remissyttrande över 
rubricerade motion. Bolaget får med anledning härav anföra följande. 
 
Bakgrund 

 
Remiss om porrfritt boende vid kommunens arrangemang och konferenser. 
 
Sammanfattning av remissen: 
 
Pornografi bygger på kvinnors underordning, på att kvinnor görs till objekt och en vara. 
I förlängningen finns prostitution, handel med kvinnor, grovt utnyttjande av kvinnor och 
flickor och våld mot kvinnor.  
 
Motionärerna tycker att Göteborgs kommun, som ett led i det jämställdhetsarbete som 
pågår för fullt i kommunen, även bör agera i denna fråga. 
 
Göteborgs kommun kan aktivt ta avstånd från porr genom att kräva porrfilmsfria 
konferenslogier vid arrangemang där kommunen är arrangör eller medarrangör. 
Göteborgs kommun kan också välja porrfilmsfria alternativ vid tjänsteresor för politiker 
och tjänstemän. På detta sätt kan Göteborgs kommun också inspirera andra att ställa 
samma krav och aktivt verka mot förnedring och utnyttjande av flickor och kvinnor.  
 
Ytterligare ett sätt att visa att Göteborgs kommun vill motverka pornografi är att införa 
en fråga om detta i förfrågningsunderlaget vid upphandling av logi i samband med 
konferenser och tjänsteresor. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
1.Att de arrangemang där kommunen är arrangör/medarrangör förläggs till porrfilmsfria 
alternativ, där så är möjligt 
 
2. Att tjänsteresor för kommunen skall förläggas till porrfria hotellalternativ, där så är 
möjligt. 
 
3. Att uppdra åt Göteborgs Upphandlings AB att i förfrågningsunderlag för upphandling 
av logi vid konferenser och tjänsteresor införa frågan om porrfilm ingår i konferensplat-
sens filmpaket. 
 
4. Att kommunfullmäktige uppmanar alla anställda och politiker att ta avstånd från 
förnedrande porrfilmer och kraftiga våldsfilmer samt undvika logi på hotell och andra 
konferensanläggningar som visar sådana filmer i sitt betalutbud. 
 
 



 

Bolagets synpunkter 

 
Bolaget väljer att kommentera förslag 3 då det berör Bolaget. 

 

Förslag 3. 

Att uppdra åt Göteborgs Upphandlings AB att i förfrågningsunderlag för upphandling 
av logi vid konferenser och tjänsteresor införa frågan om porrfilm ingår i 
konferensplatsens filmpaket. 
 
Bolagets synpunkter: 
 
Frågan kan ställas, men kan inte användas vid kvalificering eller utvärdering av 
leverantörer.  
 
Lagen om offentlig upphandling, (LOU), reglerar möjligheten att ställa krav på 
leverantörerna. Strikt upphandlingsmässigt är LOU tveksam till olika krav i 
upphandling som inte har en direkt koppling till varan/tjänsten den s k 
proportionalitetsprincipen.  
 
I detta fall krävs det dessutom en aktiv insats av hotellgästen för att kunna utnyttja 
tjänsten. Den etiska frågan om agerandet hos kommunens anställda bör behandlas på 
övergripande nivå i kommunfullmäktige.  
 
 

Med stöd av ovan anser UHB att frågan inte skall ställas i samband upphandling. 

 
 
Styrelsen föreslås besluta: 
 
att bolaget inte tar ställning till förslag 1,2 och 4 
 
att bolaget avstyrker förslag 3 att i förfrågningsunderlag för upphandling av logi vid 
konferenser och tjänsteresor införa fråga om porrfilm ingår i konferensplatsens 
filmpaket. 
 
att yttrandet översänds till Stadskansliet senast 2002-10-07. 
 
 
 
Lars Parkbring 
VD 

 



Yrkande från (v)  Bilaga 6 

 

 

Yrkande från Gun Cederborg (v) med anledning av yttrande från Upphandlingsbolaget 
över motion om porrfilmsfritt boende vid kommunens arrangemang och konferenser. H 
49/02, dnr 261/02 

 
Motionen handlar om att i handling ta avstånd från att kvinnor kränks och utnyttjas i vårt 
samhälle. Med stöd av sin storlek kan Göteborgs kommun på detta sätt verka mot förnedring 
av kvinnor. 
 
I förslaget, som kommunfullmäktige har att besluta om, har man lämnat så många förbehåll 
att ett ställningstagande för motionen inte står i konflikt med de lagar, som reglerar 
upphandlingen. Det är därför Upphandlingsbolagets uppgift att visa att ord om etik och moral 
även håller, när det kommer till praktiska frågor. 
 
Jag föreslår därför att styrelsen beslutar 
 

att bolaget tillstyrker formuleringarna i förslag 1, 2 och 4, 
 
att bolaget tillstyrker att Göteborgs Upphandlings AB får i uppdrag att 

i förfrågningsunderlag för upphandling av logi vid konferenser och 
tjänsteresor införa frågan om huruvida porrfilm ingår i 
konferensplatsens filmpaket samt 

 
att yttrandet sänds till Stadskansliet senast 2002-10-07 

 
 
 


