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Sammanfattning
Socialtjänstnämnden (SotN) har beviljats 500 tkr av kompetensfonden för att kartlägga prostitutionen på nätet och att utveckla metoder för att nå prostituerade som
erbjuder sexuella tjänster på nätet. En delrapport från projektet presenteras.
Bakgrund
Kompetensfonden har beviljat 500 tkr för en kartläggning av prostitutionen på nätet. Projektet är en engångsinsats under en begränsad tid för att arbeta upp en metod som sedan kan leva vidare i organisationen. Det är även ett sätt att leva upp till
de mål som beskrivits i Sociala programmet för att minska prostitutionen, ett program som givits från kommunfullmäktige.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individinriktade verksamheter.
Förvaltningens synpunkter
Två personer på halvtid arbetar för närvarande med att kartlägga prostitutionen.
Kartläggningsfasen är nu klar och en delrapport presenteras för SotN. Nästa steg i
utvecklingsarbetet är att utarbeta lämpliga metoder för att söka upp, kontakta, informera och ge stöd och hjälp åt prostituerade, som erbjuder sexuella tjänster på
nätet.
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Projektarbetarna har hittat en metod att på ett strukturerat sätt organisera den information om prostitution som finns på nätet. Med hjälp av denna metod kommer
Prostitutionsenheten lättare kunna ha överblick över de förändringar som hela tiden sker. Annonser kommer till och andra tas bort. Prostitutionsenheten kan förmedla denna kunskap till andra intressenter och mer professionellt bistå kollegor
på stadsdelsförvaltningarna.
Erfarenheterna från projektet visar att prostitutionen på nätet inte är dold. Vem
och vad som erbjuds och vilka önskemål som framförs är lättillgängligt.
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