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Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten att identifiera och genomföra åtgärder för att
förstärka förmågan att bekämpa sexualbrott mot barn

Regeringens beslut

Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att identifiera och
genomföra åtgärder för att förstärka och utveckla förmågan att upptäcka,
utreda, förhindra och förebygga sexualbrott mot barn, utveckla förmågan
att identifiera offer och gärningsmän vid dessa brott samt förbättra
samverkan inom Polismyndigheten, med berörda aktörer nationellt och
inom det internationella samarbetet.
Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Åklagarmyndigheten.
Vidare ska samverkan även ske med andra berörda myndigheter, t.ex.
Länsstyrelsen i Stockholm, samt i förekommande fall med kommuner,
organisationer och företag med kunskap inom området.
Identifierade samt genomförda åtgärder ska redovisas senast den 15 april
2018.
Myndigheten får under 2016 använda 200 000 kronor för uppdragets
genomförande. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg, anslaget 5:2 Insatser för att förverkliga
konventionen om barnets rättigheter i Sverige, anslagsposten 2 Bidrag till
myndigheter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till
Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2016.
Regeringen avser för uppdragets genomförande även besluta om 600 000
kronor för 2017 under förutsättning att riksdagen anvisar medel för
ändamålet.
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Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast
den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning
över använda medel lämnas till Kammarkollegiet.
Skälen för regeringens beslut

Regeringen bedömer att det finns behov av att fortsätta utvecklingen
inom rättsväsendet för att bättre förebygga och bekämpa sexualbrott
mot barn. Sexualbrott mot barn sker ständigt i nya sammanhang och på
nya sätt. Inte minst internet och sociala medier har fört med sig en
utveckling som innebär nya möjligheter för gärningsmän att begå dessa
brott. Barn som faller offer för sexualbrott utsätts för en allvarlig
integritetskränkning och drabbas ofta av långvarigt, ibland livslångt,
lidande.
Regeringen ser för närvarande över ett stort antal bestämmelser i syfte
att stärka det straffrättsliga skyddet för barn när det gäller sexualbrott.
Regeringen anser att ett sådant skydd för barn behöver säkerställas
genom en kontinuerlig utveckling av förmågan att bekämpa dessa brott.
I regeringens Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot
människohandel, exploatering och sexuella övergrepp aviserade därför
regeringen sin avsikt att ge Polismyndigheten ett uppdrag att föreslå
åtgärder för att förstärka förmågan att bekämpa sexualbrott mot barn.
Regeringen anser att det är viktigt att Polismyndigheten dels identifierar
områden där ett utvecklingsbehov föreligger, dels genomför åtgärder
inom ramen för detta uppdrag. Det gäller bland annat:
 internetrelaterade sexualbrott mot barn och dokumenterade
sexuella övergrepp på barn,
 s.k. live streaming av sexuella övergrepp via internet,
 sexuellt utnyttjande av barn i samband med utlandsresor,
 fall då barn och unga säljer sex,
 människohandel med barn, inklusive ensamkommande och
asylsökande barn, som syftar till utnyttjande i prostitution,
produktion av sexuellt övergreppsmaterial och andra sexuella
utnyttjanden,
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 s.k. sexuell utpressning, d.v.s. återkommande krav på sexuella
bilder och handlingar, till följd av vuxnas olika kontakter med
barn i sexuellt syfte.

På regeringens vägnar

Anders Ygeman

Frida Faxborn
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