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Till
Socialtjänstnämnden

Ansökan om projektmedel till utveckling av ver ksamhet mot trafficking
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner projektansökan och lämnad rapport.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Dag Helin

Rita Kahn

Sammanfattning
Prostitutionsenheten har sedan 2003 medverkat i EU-finansierade projekt mot trafficking.
Nu pågående projekt avslutas 2007-12-31. En ansökan om projektmedel för 2008 för att
fortsätta arbetet mot trafficking under 2008 har inlämnats. En förstärkning med en personal på halvtid behövs för att utveckla arbetet och föra kunskap och information vidare till
handläggarnivå.
Länsstyrelsen beslutade 2007-12-10 att bevilja socialtjänstnämnden medel för samordning
och direkt stöd till personer som är utsatta för människohandel för sexuella ändamål med
250 tkr. Medlen avser ett år och ska användas för anställning av personal och spridning av
informationsmaterial.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter.

Bakgrund
Prostitutionsenheten har sedan 2003 medverkat i två EU-finansierade projekt. 2003-2005
delfinansierades projektet ”Samverkan för stöd till personer utsatta för människohandel”
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av Europeiska flyktingfonden. Projektet riktade sig till myndigheter och samarbetspartners i Stockholms län. Deltagande myndigheter i detta projekt ansökte i samarbete med
myndigheter i Skåne och Västra Götaland samt ett antal frivilligorganisationer om medel
till ett fortsatt arbete i projektet ”Samverkan mot trafficking”, som delfinansierades av
Equal-socialfonden. Projektet avslutas 2007-12-31.

Aktuellt projekt
Prostitutionsenhetens personal har i tidigare projekt varit ansvariga för samordning mellan
länskommunerna, stadsdelsförvaltningarna, övriga myndigheter, frivilligorganisationer
och den enskilda kvinnan. Kunskapen om dessa brottsoffers utsatthet, trauma och behov
har under åren visat sig vara dålig. Det har därför varit viktigt att Prostitutionsenheten
kunnat bistå enskilda handläggare inom länet för att säkra att den enskilda kvinnan får ett
etiskt och korrekt bemötande och omhändertagande. För att även framöver ha möjlighet
att bistå brottsoffer, stödja och informera stadsdelsförvaltningar och länskommuner samt
att samordna arbetet mellan olika myndigheter behövs en fortsatt förstärkning inom enheten till dessa arbetsuppgifter under 2008.
Projektkostnaderna beräknas uppgå till 390 tkr. En personal på halvtid behövs som förstärkning.
tkr
Personal 50%
240
Transport (bilhyra,bensin)
60
Utvärdering
30
Spridning av info-material
10
Summa

390

Förvaltningen bidrar med kostnader för lokal, arbetsledning samt övrig verksamhet inom
enheten.

Förvaltningens synpunkter
En preliminär projektansökan inlämnades till länsstyrelsen i avvaktan socialtjänstnämndens godkännande. Länsstyrelsen beslutade emellertid redan 2007-12-10, d.v.s. innan
projektansökan hunnit föreläggas socialtjänstnämnden, att bevilja medel för samordning
och direkt stöd till personer som är utsatta för människohandel för sexuella ändamål med
250 tkr. Medlen avser ett år och ska användas för anställning av personal och spridning av
informationsmaterial. Medel till transport och utvärdering har inte beviljats, vilket innebär
att nödvändiga transportkostnader betalas inom budgetramen och att särskild utvärdering
utöver dokumentation av arbetet inte kan göras.
Prostitutionsenheten behöver under 2008 i projektform vidareutveckla det pågående arbetet mot trafficking, bistå och informera personal vid stadsdelsförvaltningar/länskommuner
samt stödja enskilda kvinnor. Förvaltningen bedömer att det är mycket angeläget att Prostitutionsenheten inom ramen för projektet ges möjlighet att samordna arbetet mot trafficking och att sprida information och kunskap från de tidigare EU-projekten vidare till
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handläggare inom individ- och familjeomsorgen. Syftet är att de enskilda kvinnorna ska
garanteras ett bra stöd.
Förvaltningen föreslår att socialtjänstnämnden godkänner projektansökan.

Bilagor
1. Projektansökan
2. Beslut från länsstyrelsen 2007-12-10

