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Till
Socialtjänstnämnden

Boende och socialt stöd till personer utsatta för kvinnohandel
(2 bilagor)
Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden beslutar överlämna ärendet till Kommunstyrelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Stiftelsen Kvinnoforum har hos Organisations- och föreningsutskottet (OFU)
ansökt om medel för att under tre år arbeta med ett projekt om boende och
socialt stöd för människor utsatta för människohandel. Projektets övergripande
syfte är att skapa ett välfungerande och värdigt stöd för målgruppen samt att
Stockholm stad använder sig av Kvinnoforums erfarenhet, kunskap och nätverk
för rådgivning, stöd och utveckling.
Förvaltningen föreslog OFU att ansökan skulle avslås. Förslaget baserades bl.a.
på att ansökans omfattning och innehåll inte var förenliga med intentionen i
riktlinjerna för bidrag till utomstående organisationer men även på att
förvaltningen ansåg att det inom förvaltningen (Prostitutionsenheten) finns en
stor kompetens runt människohandel.
Ärendet (ansökan) förelades OFU 2004-12-09 men återremimiterades då
utskottet ville avvakta beslut i Socialtjänstnämnden om det reviderade sociala
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programmet för att minska prostitution. 2005-02-03 förelades ärendet åter OFU
som då beslutade överlämna ärendet till socialtjänstnämnden för beslut.
Den 2004-12-16 förelades det reviderade sociala programmet SotN som då
beslutade att bordlägga ärendet. Den 28 januari 2005 förelades det reviderade
programmet åter SotN som då beslutade återremittera ärendet.
Genom ändringar i utlänningslagen från den 1 oktober 2004 har en bestämmelse
införts som gör det möjligt för en förundersökningsledare att ansöka om ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd för utländska målsägande och vittnen, bl.a. offer för
människohandel, då det anses befogat med hänsyn till genomförandet av
förundersökning eller huvudförhandling i brottmål. Ändringen innebär att dessa
utlänningar ges laglig möjlighet att stanna kvar i Sverige för att genom vittnesmål
och annan bevisning bistå brottsutredande personal. Under den tid de vistas här
kommer de att få tillgång till hälso- och sjukvård och socialt bistånd. Staten ska
ersätta kommuner och landsting för uppkomna utgifter.
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 stiftelsen Kvinnoforum och är avgränsat till
samordning av myndigheter och organisationer i Stockholms län. Projektets arbete
har visat att kommunerna har en nyckelroll avseende betalningsansvaret och
handläggningen av det sociala stödet till personer utsatta för människohandel. Den
första utredande fasen av projektet avslutades under våren 2004 och en andra fas
pågår sedan juni 2004 och ska avslutas i juni 2005. Under den andra fasen ska
operationalisering och uppföljning av resultatet av den första fasen göras samt ska
förankring av innebörden av människohandel göras i staden och länets kommuner.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansliavdelningen.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att socialtjänstnämnden beslutar överlämna ärendet till
Kommunstyrelsen.
Bilaga/or
1. Protokoll från OFU 2005-02-03
2. Tjänsteutlåtande till OFU 2005-02-03

