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Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
skrivelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Arbetet mot prostitution och människohandel är viktigt för att förhindra att enskilda människor utnyttjas och far illa. Christer Öhgrens (mp) förslag att anordna en hearing om sexköp skulle kunna bidra till den debatt som förs i dessa
frågor. Då det finns nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte, konferenser
har hållits under 2003 som berört den aktuella ämnesområdet samt att det planeras seminarier under våren 2004 om hur arbetet mot människohandel ska bedrivas, framstår dock behovet av en hearing i nuläget inte som helt nödvändigt.
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Bakgrund
Socialtjänstnämnden överlämnade vid sammanträdet den 4 november 2003 till
socialtjänstförvaltningen för beredning en skrivelse från Christer Öhgren (mp)
om Hearing om sexköp.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen i samarbete med
Uppsökarenheten.
Skrivelsen i sammanfattning
Arbetet mot prostitution och sexhandel behöver utvecklas i samma takt som
formerna för prostitution och sexhandel förändras. Ett sätt att bidra till en kunskapsstimulerande debatt och ge olika aktörer tillfälle att mötas är en hearing.
Socialtjänstförvaltningen föreslås få i uppdrag att anordna en hearing i enlighet
med vad som framförs i skrivelsen.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen instämmer med Christer Öhgren (mp) i att arbetet mot prostitution och sexhandel måste förändras när formerna för prostitution och sexhandel
förändras. En debatt om hur arbetet ska bedrivas behöver också föras.
Förvaltningen redovisade i ett tjänsteutlåtande till socialtjänstnämnden den 26
augusti 2003 hur förvaltningens arbete för att minska prostitutionen planeras
bedrivas av Uppsökarenheten. Nämnden godkände den föreslagna inriktningen
samt gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag om hur man kan
intensifiera arbetet mot prostitutionen på internet.
I ärendet redovisades bland annat att det finns flera nätverk för samverkan och
erfarenhetsutbyte om arbetet mot prostitution. Uppsökarenheten deltar i det
Nordiska Nätverket mot prostitution där Sverige, Norge, Danmark och Finland
ingår. Man deltar också i Svenskt Nätverk mot prostitution där Stockholm, Göteborg och Malmö ingår.
På Stockholmsnivå finns samverkan mellan Uppsökarenheten, Enheten för
hemlösa, Klara HIV-mottagning, polisen, RFSU, Rikskriminalpolisen, Ungdomsmottagningar, Venhälsan och olika frivilligorganisationer. Samverkan
fungerar mycket bra.
Möten med deltagande av olika aktörer som arbetar för att minska prostitutionen och där debatt om prostitution och hur arbetet för att minska denna ska bedrivas hålls således regelbundet. Därutöver anordnas konferenser om prostitution av olika aktörer. I maj 2003 anordnades exempelvis en konferens om manlig prostitution av RFSL (Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande) och
ENMP (European Netverk Male Prostitution). I november 2003 ordnade Sha-

DNR 118-520/2003
SID 3 (3)

me-festivalen (anknytning finns med Pride-festivalen) en konferens om prostitution.
Europeiska flyktingfonden beviljade under våren 2003 pengar till ett projekt
med syfte att samordna myndigheters och organisationers insatser för personer
utsatta för människohandel. Projektet leds av organisationen Kvinnoforum och
är avgränsat till samordning av myndigheter och organisationer i Stockholms
län. Uppsökarenheten deltar i projektet. Projektet kommer att avslutas inom
kort och två informationsseminarier om hur samordningen ska se ut planeras
gemomföras. Den 24 mars kommer ett halvdagsseminarium att hållas då berörda myndigheter och organisationer ska inbjudas. Den 30 mars kommer ett lanseringsseminarium att hållas då media och allmänheten ska inbjudas.
Arbetet mot prostitution och människohandel är viktigt för att förhindra att enskilda människor utnyttjas och far illa. Christer Öhgrens (mp) förslag att anordna en hearing om sexköp skulle kunna bidra till den debatt som förs i dessa
frågor. Då det finns nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte, konferenser
har hållits under 2003 som berört den aktuella ämnesområdet samt att det planeras seminarier under våren 2004 om hur arbetet mot människohandel ska bedrivas, framstår dock behovet av en hearing i nuläget inte som helt nödvändigt.
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