”Samverkan mot Trafficking”

Uppdaterad 2005-10-10

Delprojekt 1. Myndighetssamverkan mot trafficking i Stockholms Län
VERKSAMHETSPLAN
Övergripande mål/vision, långsiktiga målsättningar
Minskad människohandel och ett värdigt program, inklusive återvändande där man utgår
från den enskilde individens behov, till stöd för de kvinnor, flickor, pojkar och män som
utsatts för människohandel för sexuella ändamål.
Definition människohandel
Utvecklingspartnerskapet har valt att anamma FNs definition såsom det skrivs i
"Tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med
människor, särskilt kvinnor och barn", till Förenta Nationernas konvention mot
gränsöverskridande organiserad brottslighet.
Av artikel 3a i FN-protokollet mot människohandel framgår att med handel med
människor avses rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av
personer genom hot om eller bruk av våld eller andra former av tvång, bortförande,
bedrägeri, vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet
eller givande eller mottagande av betalning eller förmåner för att erhålla samtycke från
en person som har kontroll över någon annan person i syfte att utnyttja denna person.
Utnyttjandet skall innebära åtminstone utnyttjande av prostitution eller andra former av
sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller tvångstjänst, slaveri eller med slaveri jämförbara
bruk och sedvänjor, träldom eller avlägsnande av organ. I artikel 3b slås också fast att
samtycke som ges av någon som är offer för handel med människor till sådant åsyftat
utnyttjande som anges ovan i artikel 3a skall sakna betydelse när något av de medel
som anges där har använts. Enligt artikel 3c skall rekrytering, transport, överföring,
hysande och mottagande av barn för utnyttjandeändamål betraktas som handel med
människor, även om inget av de medel som anges ovan i artikel 3a har använts.
Slutligen slås fast att med barn avses person under 18 år (artikel 3d).
Det bör i sammanhanget nämnas att UP:et kommer att fokusera på människohandel för
sexuella ändamål då detta är den i Sverige vanligast förekommande formen av
människohandel. UP:et blundar dock inte för det faktum att arbetskraftsexploatering och
ärenden av organhandel kan förekomma eller i framtiden uppkomma även i Sverige.

UP:et inser att det är samma drivkrafter och underliggande orsaker som ligger bakom
människohandel för sexuellt utnyttjande såsom för utnyttjande av arbetskraft och
organhandel.
Projektmål
Förändringar i attityder och ökad prioritering av människohandelsfrågor skall uppnås,
såväl hos myndigheter och samhällets civila krafter, dvs. enskilda organisationer,
kyrkosamfund och kulturinstitutioner, som den enskilda människan. Detta ska ske
genom kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte, utvecklande av gemensamma
strategier och samhällelig debatt omkring människohandel/trafficking, vad avser dess
strukturella, ekonomiska och genderbaserade orsaker samt dess konsekvenser för den
enskilda människan.
Samverkan mellan myndigheter, ideella organisationer – nationellt och internationellt –
skall öka och metoder och rutiner utvecklas med syfte att effektivisera lagföringen mot
brottslingar samt erbjuda människor utsatta för människohandel adekvat och samordnat
stöd samt bidra till processen som skall leda till att alternativa vägar till försörjning
skapas, både i preventivt och rehabiliterande syfte.
Delmål
Temaområde 1: Samverkan mellan Myndigheter
Mål för detta temaområde: Målet är att utveckla, implementera och sprida rutiner och
metoder om myndighetssamverkan kring människohandel samt erhålla fördjupad
kunskap inom området. Detta skall göras i syfte att (1) effektivisera lagföring av
människohandlare, kopplare och sexköpare, (2) ge stöd, utifrån den enskildes behov till
de personer som utsätts för handeln och (3) möjliggöra, i aktuella fall, ett värdigt och
organiserat återvändande till ursprungs- eller tredje land.
Samverkan i Stockholms län
Delmål:
1.1 Att utveckla metoder och rutiner för samverkan
Ansvarig: Polisen i Stockholm, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten, Socialtjänsten i
Stockholms stad, Kvinnoforum
Indikatorer: Regelbundna möten och en lärande process som leder till lärdomar som kan
ligga till grund för uppdatering av Samverkansplanen
Aktivitet
1.1.1 Möten mellan
kontaktpersonerna på
samverkansmyndigheter
na
- identifiering av nya
aktörer

Tid
En gång per kvartal eller
vid behov

Resurser
Arbetstid: 12 möten *
10 personer * 4 timmar
= 480 timmar
Resurser per år. OBS!
Följande summor skall

- arbets- och
rollfördelning skall tas
fram

fördelas på de
länsinterna mötena i
Stockholms län (dvs
också fördelas på
mötena i delmål 1.2,
1.3, 1.4)
2005: 7533 kr
2006: 15,066 kr
2007: 12,555 kr

Delmål:
1.2 Att uppdatera Samverkansplanen för Stockholms län
Ansvarig: Polisen i Stockholm, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten, Socialtjänsten i
Stockholms stad, Kvinnoforum, Länsstyrelsen i Stockholm
Indikatorer: Samverkansplan lättillgänglig för tjänstemän på de samverkande
myndigheterna i Stockholms län på såväl svenska som engelska.
Aktivitet
Tid
1.2.1 Utveckling av rutiner Under första kvartalet av
för uppdatering av
första året
Samverkansplanen
- nulägesanalys skall
genomföras. Hur ser
samverkan ut idag?
- inventering av
samverkansplanen.

1.2.2 Uppdatering av
Samverkansplanen i
samverkan
- uppdateringsansvarig
skall utses
- rutiner för uppdatering
tas fram

Var sjätte månad eller vid
behov

Resurser
Arbetstid: ett möte * 10
personer * 4 timmar = 40
timmar
Resurser per år. OBS!
Följande summor skall
fördelas på de
länsinterna mötena i
Stockholms län (dvs
också fördelas på
mötena i delmål 1.1, 1.3,
1.4)
2005: 7533 kr
2006: 15,066 kr
2007: 12,555 kr
Arbetstid: 6 möten * 10
personer * 4 timmar =
240
Resurser per år. OBS!
Följande summor skall
fördelas på de
länsinterna mötena i
Stockholms län (dvs
också fördelas på
mötena i delmål 1.1, 1.3,

1.4)

1.2.3 Tryckning av
Samverkansplanen
- anbud för tryckning skall
begäras in
- anbud på översättning
skall begäras in

Kontinuerligt

2005: 7533 kr
2006: 15,066 kr
2007: 12,555 kr
Layout- och
tryckkostnader:
40,734 kr
Styckpris per rapport: 40
kr
Varje region avgör hur
många rapporter som
behöver tryckas upp.

Delmål:
1.3 Att sprida kunskap om metoder och rutiner till ffa tjänstemän på relevanta
myndigheter
Ansvarig: Polisen i Stockholm, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten, Socialtjänsten i
Stockholms stad, Kvinnoforum, Länsstyrelsen i Stockholm
Indikatorer: Samverkansplanen spridda genom minst 8 seminarier, 5 post- och
mailutskick till minst 200 beslutsfattare och tjänstemän åt gången.
Aktivitet
Tid
1.3.1 Seminarier på
Kontinuerligt
samverkande myndigheter
(Stockholms län)
- kartläggning av
målgrupp/deltagare

1.3.2 Post- och mailutskick Var sjätte månad eller vid
till lokala och regionala
behov
myndigheter
- ansvarig för spridning av
planen skall utses

Resurser
Arbetstid: 8 seminarier
* 40 personer * 4
timmar = 1 280 timmar
Resurser per år. OBS!
Följande summor skall
fördelas på de
länsinterna mötena i
Stockholms län (dvs
också fördelas på
mötena i delmål 1.1,
1.2, 1.4)
2005: 7533 kr
2006: 15,066 kr
2007: 12,555 kr
Arbetstid: 5 gånger * 5
timmar = 25 timmar

- kartläggning av
målgrupper
- ansvarig för utskick utses
- rutiner för utskick (t ex
mail-listor och adresser)
tas fram)
Delmål:
1.4 Att vidareutveckla samverkan med enskilda organisationer (i synnerhet de
organisationer som ingår i detta UP)
Ansvarig: Polisen i Stockholm, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten, Socialtjänsten i
Stockholms stad, Kvinnoforum, Caritas, Hela människan, Baltic Fem, UKV, Södermalms
Baptistförsamling
Indikatorer: Erfarenhetsutbyte halvårsvis
Aktivitet
1.4.1 Möten mellan
representanter för ffa
lokala EOs och
kontaktpersonerna på de
samverkande
myndigheterna
- inventering av
organisationer

Tid
Resurser
Detta sker kvartalsvis inom Se aktivitet 1.1.1.
ramarna för de möten som
Resurser per år. OBS!
sker i aktivitet 1.1.1.
Följande summor skall
fördelas på de
länsinterna mötena i
Stockholms län (dvs
också fördelas på
mötena i delmål 1.1,
1.2, 1.3)
2005: 7533 kr
2006: 15,066 kr
2007: 12,555 kr

Delmål:
1.5 Att utveckla ett systematiskt erfarenhetsutbyte med lokala och regionala
myndigheter i Västra Götaland och Skåne
Ansvarig: Myndigheterna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne, Kvinnoforum
Indikatorer: Metoder och rutiner utväxlade mellan länen
Aktivitet
1.5.1 Möte i Stockholm,
Göteborg eller Malmö
med
Samverkansgrupperna
- protokoll från
arbetsmöten sprids
kontunuerligt mellan

Tid
En till två gånger per år
(Naturligtvis sker även
utbyte vid UP-möten)

Resurser
Arbetstid: 5 möten *
10 personer * 8
timmar = 400 timmar
Resurser:
2005: 1000 kr (1

länen
- länsöverskridande
arbetsgrupp utses som
förbereder möten
- kartläggning av
gemensamma
problemområden
- utveckling av rutiner
för länsöverskridande
informationsutbyte

möte)
2006: 2000 kr (2
möten)
2007: 2000 kr (2
möten)
Resor (1 deltagare
från varje myndighet
och län): 5 möten *
10 personer * 1 000
kr = 50 000

