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Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner slutrapporten.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur människohandelsärenden ska handläggas i Stockholms stad.
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Eva Sandberg
Avdelningschef

Sammanfattning
Bakgrund
Socialjouren och Ungdomsjouren vid Maria Ungdomsenhet har inom sina respektive verksamheter sedan 2004 påträffat barn under 18 år där det funnits misstankar
om människohandel.
Länsstyrelsen i Stockholm beviljade projektmedel för att Ungdomsjouren skulle
bedriva ett riktat uppsökande arbete genom inventering av problematiken under
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2010. Socialjouren beviljades projektmedel för att utveckla handläggningsrutiner
och samverkan med andra myndigheter anpassade för denna grupp. Projekten som
pågick under maj - november 2010 återrapporterades till Länsstyrelsen och Socialförvaltningen.
Slutrapporterna för projektet 2010 resulterade i nya uppdrag 2011 från Socialförvaltningen kring ett förstärkt arbete kring barn som kan vara utsatta för människohandel. Syftet med uppdraget var att vidareutveckla samverkan från projektet
2010, att förstärka arbetet kring barn som kan vara utsatta för människohandel, att
säkerställa rutiner för ett tryggt återvändande samt skapa ett internt samverkansforum kring frågan. Projektet löpte fr.o.m. 2011-08-01 t.o.m. 2011-12-31 och finansierades inom förvaltningens budgetramar.
Ärendet
Erfarenheterna från projektet visar på att det finns svårigheter med att handlägga
ärenden gällande människohandel. Detta blir tydligt i de ärenden där brott inte är
uppenbart. Handläggningen har ofta varit en process som tagit mycket tid och resurser i anspråk. Det har också varit svårt att hitta en placering som passar för en
ungdom som varit utsatt för människohandel.
Det är viktigt att socialtjänsten mer uppmärksammar och identifierar barn och
ungdomar från andra länder som är utsatta för människohandel. Det är relativt få
människohandelsärenden per år som kommer till Socialjourens och Ungdomsjourens kännedom och som sedan delas ut på olika stadsdelar. Socialtjänsten i Stockholms fjorton stadsdelsförvaltningar får därför jämfört med andra barn- och ungdomsärenden sällan in ärenden kring människohandel. Det kan då finnas svårigheter med att hålla sig uppdaterad inom området och att samverka med olika nätverk
och myndigheter på ett tillräckligt effektivt sätt.
Att arbeta med människohandelsfrågor är komplext och resurskrävande. En förutsättning för att kunna handlägga dessa ärenden på ett rättsäkert sätt är ett gott samarbete i nätverk med olika enheter samt en nära samverkan med myndigheter såsom socialtjänst, polis och åklagare.
Slutsatserna från projektet är att potentiella människohandelsärenden skulle kunna
handläggas mer effektivt än vad som sker idag. För att ha möjlighet att handlägga
ärendena på ett rättssäkert sätt skulle handläggningen behöva samordnas och en
beredskap finnas som kan ta vid med korta, klara och snabba beslutsvägar. Det bör
finnas en lättillgänglig socialtjänst för individer som är utsatta för människohandel.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Socialtjänstavdelningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att det är ett utvecklingsområde att uppmärksamma, identifiera och ge adekvat stöd till barn och ungdomar från andra länder som är utsatta för
människohandel. Arbetet är resurskrävande och komplext och innebär att samverkan måste ske med socialtjänst, polis och åklagare. Antalet människohandelsärenden per stadsdelsförvaltning är få under ett år, vilket innebär att det blir svårt att
vara uppdaterad på rutiner, lagrum, vilka man ska samarbeta med och därmed hur
man på bästa sätt ska ge barnet/ungdomen bästa stöd och skydd.
För att kunna handlägga dess komplexa ärenden behövs effektiva arbetssätt och
rutiner samt snabba beslutsvägar. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att utarbeta
rutiner för hur människohandelsärenden ska handläggas på bästa sätt i Stockholms
stad.

Bilagor:
1. Slutrapport
2. Reserapport
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