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Socialnämnden beslutar
Socialnämnden beslutar att godkänna yttrandet gällande Ett starkt
straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom
köp av sexuell handling m.m. (SOU 2016:42) som sitt eget med tillägget att det
i remissvaret läggs till att socialnämnden anser att straffskalan ska vara 1-6 år
vid grovt köp av sexuell tjänst.

Sammanfattning av ärendet
Utredningen visar att befintlig lagstiftning som trädde i kraft år 2011 inte
använts fullt ut och därmed inte fått den genomslagskraft som var förväntad,
vilket medfört att i majoriten av fallen har böter varit aktuellt som påföljd,
även om möjlighet har funnits för andra påföljder. De förtydliganden av
lagstiftningen som föreslårs bedöms bidra till mer nyanserade bedömningar
och andra påföljder. Luleå kommun ställer sig tveksam till att enbart
lagförändringen i sig ska bidra till det, utan ser att även andra åtgärder krävs
för att uppnå önskad effekt, det kan till exempel handla om utbildning,
organisationsförändringar och tillräckliga resurser.
I utredningen framkommer det att brottsbekämpande myndigheter inte
kunnat använda befintlig lagstiftning fullt ut på grund av resursbrister. Luleå
kommun anser att regeringen behöver säkerställa att berörda myndigheter i
landet har rätt förutsättningar för att bedriva ett gott arbete inom området.
Vidare att myndigheterna behöver organisera sig på ett optimalt och
ändamålsenligt sätt så att hela Sverige, även Norrbotten, ges goda möjligheter
att arbeta brottsbekämpande inom aktuella områden.
Luleå Kommun anser att köp av sexuell tjänst och grovt köp av sexuell tjänst
ska undantas från kravet på dubbel straffbarhet. Även om det inte råder
rättslig nationell enighet och att det finns flertalet svårigheter att bedriva en
brottsutredning av brott som begåtts i andra länder i nuläget kan Sveriges
lagstiftning och ställningstagande bidra till att andra länder tar efter i frågan.
Det är också viktigt att Sverige som redan är en förebild, tydligt visar vilka
beteenden och handlingar som inte accepteras utifrån ett jämställdhets- och
barnperspektiv.
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Luleå kommun ställer sig tveksam till den formulering som används för att
visa på skillnaden då offret är ett barn istället för en vuxen. Utifrån ett
barnperspektiv är slutsatsen korrekt men på det sättet som formulerats i
betänkandet kan det uppfattas som att parterna betraktas som jämbördiga
bara för att de är myndiga. I de flesta fall är säljaren av den sexuella tjänsten
kvinnor som befinner sig i en mycket utsatt situation och underordnad
ställning. Utifrån ett jämställdhetsperspektiv ser kommunen en risk att
prostitution i sig inte ses som ett symptom på mäns maktutövande och
utnyttjande av flickor och kvinnor. Luleå kommun ser även en risk med
begreppet affärstransaktion som styr bort fokus från den brottsliga
handlingen, utnyttjandet av utsatta barn och kvinnor.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att godkänna yttrandet
gällande Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och
utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m. (SOU 2016:42) som
sitt eget.

Sammanträdet
Annika Sundström (V) yrkar att det i remissvaret läggs till att socialnämnden
anser att straffskalan ska vara 1-6 år vid grovt köp av sexuell tjänst.

Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag under proposition med tillägget att
det i remissvaret läggs till att socialnämnden anser att straffskalan ska vara 1-6
år vid grovt köp av sexuell tjänst och finner att socialnämnden bifaller
förslaget.

Beslutsunderlag
Yttrande - Delbetänkande SOU 2016:42 - Ett starkt straffrättsligt skydd mot
köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling
m.m.
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