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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
Ewa Samuelsson (kd) föreslår att kommunstyrelsen beslutar tillskriva regeringen med krav på åtgärder mot sexklubbarna utifrån den förändring av prostitutionen som skett med anledning av den nya sexköpslagen.
Det är angeläget att motverka den sexualisering som finns i samhället och som
sexklubbarna är ett uttryck för. Arbetet för jämställdhet mellan könen är grundläggande för de attitydförändringar som måste ske för att företeelser som sexklubbar ska upphöra. Enligt förvaltningens erfarenheter finns emellertid inget
belägg för uppfattningen att prostitutionen har flyttat in på sexklubbarna efter
sexköpslagens införande.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande remitterat skrivelse
från Ewa Samuelsson (kd) om krav på åtgärder mot sexklubbarna i Stockholm.
Remisstiden går ut den 31 maj 2005.
Ärendet har även remitterats till stadsledningskontoret.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen i samarbete med
Prostitutionsenheten inom individorienterade verksamheter.
Skrivelsen i sammanfattning
De sexklubbar som idag finns i Stockholm utgör på många sätt ett allvarligt
problem. Den bild av kvinnor som sprids av klubbarna är många gånger kränkande. De människor som bor eller arbetar i närheten av sexklubbar känner
ofta obehag inför klubbarna. Sexualbrottskommitténs utredning från 1998 visar
att en omfattande kriminell verksamhet är kopplad till klubbarna.
Olika försök till åtgärder för ingripa mot klubbarna har gjorts men ingenting
har kunnat göras för att hindra deras verksamhet utifrån gällande lagstiftning.
Kristdemokraterna föreslår att kommunstyrelsen beslutar tillskriva regeringen
med krav på åtgärder mot sexklubbarna utifrån den förändring av prostitutionen som skett med anledning av den nya sexköpslagen.
Förvaltningens synpunkter
Det är angeläget att motverka den sexualisering som finns i samhället och som
sexklubbarna är ett uttryck för. Arbetet för jämställdhet mellan könen är grundläggande för de attitydförändringar som måste ske för att företeelser som sexklubbar ska upphöra. Enligt förvaltningens erfarenheter finns emellertid inget
belägg för uppfattningen att prostitutionen har flyttat in på sexklubbarna efter
sexköpslagens införande.
Förvaltningen delar åsikten att sexklubbarna förmedlar en kränkande kvinnobild. I den reklam klubbarna gör för sin verksamhet reduceras kvinnor till sexobjekt. Boende i fastigheter där sexklubbar finns har i media återkommande uttryckt olust inför att ha en sexklubb i huset där man bor. Det står också klart att
det förekommer olika slag av kriminell verksamhet med anknytning till sexklubbarna.
De ansträngningar som hittills gjorts att på laglig väg få bort sexklubbarna har
inte lyckats. I skrivelsen föreslås att regeringen ska tillskrivas med krav på åtgärder mot sexklubbarna utifrån övertygelsen att de blivit viktigare som bas för
prostitution efter att sexköpslagen infördes och gatuprostitutionen minskat.
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Förvaltningen delar emellertid inte uppfattningen om sexklubbarnas betydelse
som bas för prostitutionen. Prostitutionen sker på många arenor och eftersom
den ofta är dold, är det svårt att bedöma dess omfattning både före och efter
sexköpslagens införande.
De nya vägar som prostitutionen har hittat på senare tid beror framför allt på ny
teknik. Bland annat har prostitutionen via Internet ökat, i första hand beroende
på att många fler har tillgång till Internet idag än för bara tio år sedan. När kontantkortsmobilen kom blev annonsering av sexuella tjänster med angivande av
mobilnummer vanligt. Även formerna för gatuprostitutionen förändrades med
kontantkortsmobilen. De äldre typerna av prostitution på barer och restauranger
och på gatan finns emellertid också kvar liksom prostitution på bordeller och i
lägenheter där bland annat kvinnor som utsatts för trafficking tvingas prostituera sig.
Sexklubbarna kan enligt förvaltningens bedömning snarare utgöra en rekryteringsbas för unga kvinnor in i prostitution. Denna roll hade emellertid sexklubbarna även före sexköpslagen. Arbetet på en sexklubb kan leda till kontakter
med såväl sexköpare direkt som till personer med anknytning till prostitution
som kan förmedla kontakter med olika aktörer inom prostitutionen.
En av de viktigaste insatserna för att motverka samhällets sexualisering och
även förekomsten av sexklubbar är ett aktivt jämställdhetsarbete. Redan i skolan måste ett attitydskapande arbete bedrivas med målet att barn och ungdomar
ska ha uppfattningen att båda könen har samma värde. Utgångspunkten för
jämställdhetsarbetet i Stockholms stad är den jämställdhetspolicy som beslutades av kommunfullmäktige i september 1998. Förverkligandet av jämställdhetsmål och åtgärder åvilar respektive nämnd och styrelse.
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Bilaga
Skrivelse av Ewa Samuelsson(kd) om krav på åtgärder mot sexklubbarna i
Stockholm.

