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Uppdrag att revidera och sprida utbildningsmaterial angående Sex mot
ersättning
Regeringens beslut

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att revidera och
sprida utbildningsmaterialet Sex mot ersättning. Utbildningsmaterialet
ska rikta sig till relevanta verksamheter och göras tillgängligt på nätet
och mobila enheter samt anpassas för självstudier. Utbildningsmaterialet
ska utvecklas och revideras under 2014 och därefter spridas i samarbete
med relevanta aktörer. I uppdraget ingår också att ta fram en plan för
spridning av utbildningsmaterialet. Uppdraget ska ske i samverkan med
Länsstyrelsen i Stockholms län och i dialog med andra relevanta aktörer.
En delredovisning av uppdraget ska ske till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 1 december 2014. Redovisningen ska
även innehålla en plan för hur materialet ska spridas under 2015.
Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 20 december 2015. Samtliga
redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Regeringen tilldelar Socialstyrelsen 2 000 000 kronor för genomförandet
av uppdraget under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling
av socialt arbete m.m., anslagsposten 4 Utvecklingsmedel.
Ärendet

Den första nationella handlingsplanen mot sexuell kommersiell
exploatering tillkom 1998 som ett resultat av 1996 års världskongress i
Stockholm mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Den första
uppdateringen av handlingsplanen gjordes 2001.
I december 2007 presenterade regeringen den andra uppdaterade
versionen av nationell handlingsplan mot sexuell exploatering av barn.
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Handlingsplanen innehöll tio åtgärder för att motverka sexuell
exploatering av barn i Sverige och världen.
I Budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1) aviserade regeringen
att en ny och utvecklad handlingsplan mot sexuell exploatering av barn,
kommer att tas fram. Regeringen har denna dag beslutat om en sådan
handlingsplan för skydd av barn mot människohandel, exploatering och
sexuella övergrepp (skr. 2013/14:91). Åtgärderna i handlingsplanen ska
leda till att öka kunskapen om barns utsatthet för människohandel,
exploatering och sexuella övergrepp, att öka effektiviteten i arbetet hos
myndigheter och relevanta aktörer för att skydda barn mot dessa
kränkningar samt att förbättra de svenska myndigheternas bidrag till det
internationella samarbetet för skydd av barn mot människohandel,
exploatering och sexuella övergrepp.
Socialstyrelsen publicerade 2011 utbildningsmaterialet Sex mot
ersättning. Utbildningsmaterialet syftade till att ligga till grund för det
fortsatta stödjande arbetet på nationell nivå gentemot yrkesverksamma
som kommer i kontakt med barn som utsatts för sexuell exploatering
och människohandel. Mot bakgrund av regeringens nya handlingsplan
anser regeringen att det är angeläget att utbildningsmaterialet revideras
för att möta behovet hos främst socialtjänsten, personal på hem för vård
eller boende (HVB) och gode män för asylsökande ensamkommande
barn. Materialet ska omfatta målgrupperna i handlingsplanen och ta
hänsyn till ändrad lagstiftning och annan nytillkommen kunskap av
relevans på området.
Utbildningsmaterialet ska revideras under 2014 och spridas i samarbete
med relevanta aktörer under 2015. Det reviderade materialet ska spridas
till yrkesverksamma inom relevanta verksamheter och göras tillgängligt
på nätet och på mobila enheter samt anpassas för självstudier.
Under förutsättning att riksdagen beviljar medel har regeringen för
avsikt att tilldela Socialstyrelsen medel under 2015 för att genomföra
uppdraget.
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Cecilia Sköld Kordelius
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