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Rapport: ”Revidering av Stockholms stads sociala program
för att minska prostitutionen”
Remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remiss
från kommunstyrelsen angående rapporten ”Revidering av Stockholms
stads sociala program för att minska prostitutionen”.

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör

Per-Ove Mattsson
Vik.verksamhetschef

Ärendet beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom verksamhetsområdet Individ
och familj i i samråd med verksamhetsområdet Barn och Ungdom
Bakgrund
Sedan 2001 har staden ett socialt program för att minska prostitutionen. I
mars 2004 fick socialtjänstnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att
revidera programmet. Förslaget har behandlats och beslutats i
socialtjänstnämnden december 2005 och presenterats i rapporten
”Revidering av Stockholms stads sociala program för att minska
prostitutionen” som kommunstyrelsen remitterat till samtliga
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stadsdelsnämnder, AB Familjehem, AB Stockholmshem och AB Svenska
Bostäder.
Sammanfattning
Det reviderade programmet vänder sig stadens alla nämnder och bolag. De
nämnder som främst förväntas vidta åtgärder enligt programmet är
stadsdelsnämnderna, socialtjänstnämnden, utbildningsnämnden samt
stadens bostadsbolag.
Ambitionen i programmet är att hitta en rimlig nivå på stadens åtaganden
och att prioritera satsningar som kan ge resultat. Revideringen innebär att
fler områden som t.ex. trafficking tagits med i programmet och att
stadsdelsnämndernas ansvar tydliggörs vad gäller förebyggande arbete,
uppsökande insatser och vård och behandling. Programmet är uppdelat i
fem delar: Stockholm i ett helhetsperspektiv, förebyggande arbete,
uppsökande arbete, vård och behandling samt människohandel för
sexuella ändamål.
Förvaltningens förslag och synpunkter
Förvaltningen har i tidigare remissvar 2003-11-06(dnr 519-446-03)
gällande ärendet ”Uppföljning av socialt program för att minska
prostitutionen” framhållit vikten av att staden har ett sådant program och
att programmet bör kompletteras med insatser på fler områden samt att
stadsdelsnämndernas ansvar tydliggörs när det gäller arbetet mot
prostitution.
Det reviderade programmet tar ett förstärkt helhetsgrepp om insatserna för
att motverka prostitution vilket är nödvändigt för att motverka denna
komplexa företeelse. Det är också viktigt att nya områden som
nätprostitution och trafficking uppmärksammas och lyfts fram i
programmet. Det är bra att stadsdelsnämndernas ansvar förtydligas.
De flesta av de insatser som nämns i programmet avseende förebyggande,
uppsökande och behandlande insatser utförs i idag inom
stadsdelsnämndernas befintliga verksamhet. Det som behövs är att
kunskap och kompetens om prostitution förmedlas till personal och
inblandade i arbetet ute i stadsdelarna och att frågor kring prostitution
tydligare uppmärksammas. Sådan specialistkompetens och kunskap finns
centralt i staden.
Om programmet ska få genomslag är det således mycket viktigt att få en
fungerande samverkan mellan olika centrala och lokala nämnder/enheter.
Dvs. att det t.ex. tillskapas effektiva samverkansformer mellan central
förvaltnings specialistresurser och verksamheterna ute i stadsdelarna så att
tillgång till spetskompetens och kunskap om prostitution finns att tillgå vid
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behov i enskilda fall, att kunskap kontinuerligt tillförs och uppdateras i det
förebyggande arbetet i skola och annan ungdomsvård, att uppsökande
insatser centralt och på fältet samarbetar när det är angeläget osv. Det är
alltid komplicerat och förknippat med svårigheter när 18 stadsdelar ska få
tillgång till och samsas om centrala resurser. I detta fall är det nödvändigt
att konkreta handlingsplaner upprättas.

