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Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Ansökan om projektmedel till ”Unga som
köper och säljer sex – vad vet vi egentligen?”- Ett inventerings- och metodutvecklingsprojekt
Förslag till beslut
1. Nämnden överlämnar ansökan till Brottsoffermyndigheten.
2. Omedelbar justering.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Sakir Demirel
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker hos Brottsoffermyndigheten om medel
för att utveckla metoder att förbättra bemötandet av ungdomar som får/ger ersättning för sexuella tjänster. Syftet med projektet är att öka kunskapen på området
samt införa arbetsmetoder som utgår ifrån beprövad erfarenhet och forskning och
som riktar sig till målgruppen unga som köper och säljer sex. Projektet beräknas
pågå under tre år. Efter projekttidens slut planerar förvaltningen att tillämpa arbetsmetoderna inom ordinarie verksamhet.
Bilag or
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1. Projektbeskrivning
2. Budget
3. Ansökan till Brottsoffermyndigheten

Ansökan om projektmedel
Brottsoffermyndigheten ska stödja projekt som syftar till att öka kunskapen om
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Brottsoffermyndigheten beslutar i huvudsak om fördelning av medel till projekt som pågår
under högst tre år. Ansökan om projektmedel till projektet skulle vara Brottsoffermyndigheten tillhanda senast den 15 september 2011. Förvaltningen har därför
lämnat in en preliminär ansökan i avvaktan på nämndens beslut i ärendet.

Ungdomsmottagningens arbete
Järva ungdomsmottagning (UM) har som uppdrag att möta ungdomar mellan 1323 år. Till UM kan man vända sig om man vill prata om eller undersöka kroppen,
testa sig för könssjukdomar eller graviditet, få hjälp med preventivmedel eller få
någon att prata med. Ungdomsmottagningen drivs tillsammans med SpångaTensta stadsdelsförvaltning och landstinget i Stockholms län. På mottagningen
arbetar fyra kuratorer tillsammans med barnmorskor och läkare. Ungdomsmottagningen vill genomföra ett metodutvecklingsarbete för att bli bättre på att möta
ungdomar som köper/säljer sex. Mottagningen vill ta fram en screeningmetod för
upptäckt av ett köp-/säljbeteende när det gäller sex samt en metod för tidig intervention riktat till de ungdomar som identifieras. Syftet är att tidigare kunna upptäcka denna grupp med ungdomar och erbjuda en möjlighet till reflektion och ökat
preventivt tänkande kring sina val. Projektet ska leda fram till metoder för tidig
upptäckt och intervention när det gäller ungdomars köp och sälj av sex.
Genom att inventera befintliga metoder och ta tillvara andra professionellas kunskap i ämnet önskar Järva UM ta fram nya arbetsmetoder. Arbetet ska dokumenteras väl och kontinuerligt utvärderas för att säkerställa kvalitet och användbarhet.
En viktig ambition är dessutom att låta ungdomar komma till tals under arbetet för
att på så sätt ta fram en metod som är förankrad i målgruppen. Ungdomsmottagningen präglas av ett tvärprofessionellt förhållningssätt där det psykosociala och
medicinska tillsammans utgör en helhet. Såväl medicinsk- som psykosocial personal kommer därför att delta aktivt i projektet. Även metoderna som tas fram ska
kunna användas av alla professioner på mottagningarna och metoderna skall präglas av preventiva perspektiv rörande såväl psykisk som fysisk hälsa.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar ansökan till Brottsoffermyndigheten.
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