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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Motionen tar upp frågan om vikten av att hitta arbetssätt mot nätbaserad prostitution. Denna uppgift har under de senaste åren kommit att framstå som alltmer
angelägen att ta itu med. Prostitutionsenheten inom socialtjänstförvaltningen
har av kompetensfonden beviljats medel till ett ettårigt projekt för kompetensutveckling inom detta område. Projektet planeras starta den 1 mars 2005 och
avslutas den 28 februari 2006.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat motion
(2004:62) av Peter Lundén-Welden (m) om sätt att stävja prostitutionen på Internet. Remisstiden går ut den 31 mars 2005.
Ärendet har även remitterats till stadsledningskontoret och stadsdelsnämnderna
Hägersten, Rinkeby och Östermalm.
Tjänsteutlåtandet har utarbetats i samarbete med Prostitutionsenheten inom individorienterade verksamheter.
Motionen i sammanfattning
Staden måste stå rustad inför den delvis förändrade verklighet som sexköpslagen och den nya tekniken inneburit. Prostitutionen har funnit nya vägar och
metoder som till viss del är svårare att upptäcka och kontrollera. Mycket av den
öppna prostitutionen har ersatts av Internetsidor och mobiltelefoner.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
Att kommunfullmäktige uppdrar åt socialtjänstförvaltningen att starta arbetet
mot nätbaserad prostitution i samarbete med polismyndigheten i Stockholm.
Förvaltningens synpunkter
Motionen tar upp frågan om vikten av att hitta arbetssätt mot nätbaserad prostitution. Denna uppgift har under de senaste åren kommit att framstå som alltmer
angelägen att ta itu med. Prostitutionsenheten inom socialtjänstförvaltningen
har nu av kompetensfonden beviljats medel till ett ettårigt projekt för kompetensutveckling inom detta område.
Kommunfullmäktige gav den 1 mars 2004 socialtjänstnämnden i uppdrag att
revidera det sociala programmet för att minska prostitutionen. I fullmäktiges
uppdrag lyftes särskilt trafficking/människohandel och Internetprostitution
fram. Förslag till reviderat socialt program för att minska prostitutionen återremitterades av socialtjänstnämnden den 28 januari 2005 för att utvecklas och
kompletteras med bland annat arbetssätt mot nätprostitution.
Nätprostitutionen växer idag snabbt. Flera s.k. Communities erbjuder ett effektivt sätt att snabbt och billigt marknadsföra försäljning av sexuella tjänster. Nya
former att exponera sig på Internet kommer med allt kortare mellanrum. Från
flera håll kommer nu indikationer på att allt yngre personer använder sig av nätet för att få kontakt med personer som är villiga att betala för olika former av
sexuella tjänster.
Prostitutionen på nätet förändras ständigt. Mängden av information känns för
en oinvigd person helt överväldigande. För att kunna söka information och
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kartlägga prostitutionens omfattning på nätet krävs grundkunskap om nätet och
ett intresse att lära sig och vidareutveckla sökfunktioner. Denna kunskap saknas för närvarande inom Prostitutionsenheten och behöver utvecklas för att förstärka möjligheten för enheten att vara kompetenscentrum för prostitutionsfrågor i staden.
En ansökan till kompetensfonden om medel för kompetensutveckling inom
detta område godkändes av socialtjänstnämnden den 16 december 2004. Medel
har nu beviljats från kompetensfonden till ett ettårigt projekt om nätprostitution. Projektet planeras starta den 1 mars 2005 och avslutas den 28 februari
2006.
Två medarbetare inom Prostitutionsenheten ska på varsin halvtid arbeta på att
få en bättre kunskap om nätet. Extern hjälp är kontrakterad. Dessa två personer
ska ha en fortlöpande dialog med övriga medarbetare inom enheten för att ta
till vara och fortlöpande utbyta information och kunskap.
Målet är att enheten efter avslutat projekt ska ha tillräcklig kunskap för att i det
dagliga arbetet kontinuerligt kunna följa utvecklingen på nätet och i förlängningen utarbeta metoder för att nå de personer som via nätet exponerar sig till
försäljning av sexuella tjänster. Speciell uppmärksamhet ska riktas mot den
yngre gruppen annonsörer. Om möjligt ska sökandet begränsas till Stockholmsregionen.
Projektet kommer, som föreslås i motionen, att samarbeta med polismyndigheten i Stockholm. Andra viktiga samarbetspartners kommer att vara två socialsekreterare i Malmö som ska börja arbeta med nätprostitution, Smittskyddet
inom landstinget, RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning), RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande), stadsdelsförvaltningarna, länskommuner och övriga intressenter.
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