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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner ansökan om medel till kompetensutveckling
för att kartlägga prostitutionen på nätet.
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Rita Kahn

Sammanfattning
Förvaltningen har i uppdrag att revidera det sociala programmet mot prostitution
med avsnitt om trafficking och om prostitution på nätet. Arbete med att formulera
en plan för samordnad hantering av ärenden med anknytning till människohandel
pågår. Kunskap om hur man söker information på nätet saknas för närvarande
inom Prostitutionsenheten och denna kunskap behöver utvecklas för att förstärka
enhetens möjligheter att vara kompetenscentrum för prostitutionsfrågor i staden.
En ansökan om medel för kompetensutveckling har skickats till kompetensfonden.
Bakgrund
Förvaltningen har i uppdrag att revidera det ”Sociala programmet för att minska
prostitutionen” med bl.a. avsnitt om trafficking och prostitution på nätet.
Trafficking
Arbete pågår i projektet ”Samverkan för stöd till personer utsatta för människohandel” med att formulera en plan för samordnad hantering av ärenden med anknytning till människohandel. Projektet medfinansieras av Europeiska Flyktingfonden och koordineras av Stiftelsen Kvinnoforum. Åtta myndigheter deltar i projektet där Prostitutionsenheten vid Socialtjänstförvaltningen ingår. Projektet har
fått medel från Europeiska flyktingfonden för ytterligare ett år för implementering
av samverkansplanen till bl.a. stadsdelsförvaltningarna. Samverkansgruppen har
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dessutom tillsammans med kyrkorna i Sverige och Kulturarvsmuseet i Göteborg
fått pengar från Equalfonden under 6 månader för projektbeskrivning och 3 år för
genomförande. Egualprojektet skall utveckla rutiner för återvändande program
etc. för traffickingoffer. Båda projekten medfinansieras genom egen arbetsinsats
från respektive myndighet.
Prostitution på nätet
Arbete mot prostitutionen på nätet pågår bl.a. inom prostitutionsgruppen i Göteborg, som under flera år skickat elektroniska vykort till en del annonsörer på nätet.
Dialogen med kollegorna som arbetar med prostitutionsfrågor i Göteborg har varit
haltande då Prostitutionsenhetens kunskap om hur nätet fungerar har varit mycket
begränsade.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter.
Förvaltningens synpunkter och förslag
För att kunna söka information och kartlägga prostitutionens omfattning på nätet
krävs grundkunskap om nätet och ett intresse att lära sig och vidareutveckla sökfunktioner. Denna kunskap saknas för närvarande inom förvaltningen och behöver
utvecklas för att förstärka Prostitutionsenhetens möjligheter att vara kompetenscentrum för prostitutionsfrågor i staden. Utbildning/kompetensutveckling inom
området behöver tillföras. Planeringen är att en medarbetare inom Prostitutionsenheten utbildas och att denne i sin tur för kunskapen vidare till övriga inom arbetsgruppgruppen.
En ansökan om medel från kompetensfonden för att finansiera kompetensutvecklingen har skickats in, se bilaga 1.
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