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Uppföljning av nätprostitution
Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.
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Rita Kahn

Sammanfattning
Dåvarande Kompetensfonden beviljade under 2005 Socialtjänstförvaltningen 500
tkr för att kartlägga och hitta metoder för att förebygga prostitution på Internet
samt för att hjälpa och stödja personer som erbjuder sexuella tjänster på nätet.
Från och med hösten 2008 kommer arbetet med att följa nätprostitutionen och att
kontakta kvinnor och män som annonserar på nätet att ingå som en del i det övriga
uppsökande arbetet på Prostitutionsenheten.
Bakgrund
Dåvarande Kompetensfonden beviljade under 2005 Socialtjänstförvaltningen 500
tkr för att kartlägga och hitta metoder för att förebygga prostitution på Internet
samt för att hjälpa och stödja personer som erbjuder sexuella tjänster på nätet. Projektet "Nätprostitution" startade i mars 2005 och en slutrapport delgavs socialtjänstnämnden i maj 2006.
Prostitutionsenheten fick nämndens uppdrag att fortsätta att följa utvecklingen av
prostitution på nätet samt att integrera vunnen kunskap.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter.
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Aktuell situation
Sedan maj 2006 har en person arbetat med kartläggning och uppföljning på 25 %
av sin arbetstid. Förutom att följa eventuella förändringar på nätet har Prostitutionsenheten tagit direktkontakt med ett antal kvinnor som annonserar på nätet och
berättat om det stöd och den hjälp som finns att få. Man har också lämnat så kallade elektroniska visitkort på olika chattsidor med hänvisning om hur man kan få
kontakt med enheten, det gäller både köpare och säljare. Prostitutionsenheten har
också informerat på stadsdelsförvaltningar och i andra kommuner om nätprostitution, dess utbredning och möjliga arbetssätt och metoder för att komma i kontakt
med kvinnor och män som prostituerar sig via nätet.
Antalet annonser riktade till köpare av sexuella tjänster verkar vara konstant sedan
starten av projektet 2005, vilket också konstaterats av polisen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Från och med hösten 2008 kommer arbetet med att följa nätprostitutionen och att
kontakta kvinnor och män som annonserar på nätet att ingå som en del i det övriga
uppsökande arbetet på Prostitutionsenheten. Det utåtriktade arbetet, med information till stadsdelsförvaltningar och andra kommuner kommer också att fortsätta.
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