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Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm

Socialdepartementet

Uppdrag att samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn
Regeringens beslut

Regeringen beslutar att ge Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag:
- att samordna spridningen av kunskap och metoder för att ge stöd och
skydd till barn mot människohandel och exploatering, till kommuner,
landsting, länsstyrelser och myndigheter i deras arbete,
- att verka för att förnya och utveckla samarbetet med taxibolag och
hotell- och restaurangbranschen i syfte att öka möjligheten att
identifiera barn som exploateras för olika ändamål,
- att informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av
barn i samband med turism och resande och att övergreppen i stor
utsträckning utgör brott även utomlands samt att uppmana allmänheten att anmäla kännedom om misstänkta övergrepp, samt
- att bidra till en förstärkt samordning och samarbete på operativ nivå
mellan relevanta myndigheter inom EU.
Uppdraget ska i sin helhet genomföras med fokus på de utsatta barnens
rättigheter och det offentligas ansvar att tillgodose och säkerställa dessa
rättigheter.
Länsstyrelsen i Stockholms län ska redovisa uppdraget i en rapport till
Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2015.
Rapporten ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Länsstyrelsen i Stockholms län får använda högst 3 000 000 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. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till
Socialstyrelsen. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2014. Medel
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som inte har utnyttjats ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31
mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över
använda medel lämnas till Socialstyrelsen. Rekvisition, återbetalning och
redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
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.
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 övriga 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. Länsstyrelsen i Stockholms län har
sedan 2009 haft regeringens uppdrag att samordna arbetet mot
människohandel för sexuella ändamål och prostitution, öka kunskapen
hos berörda myndigheter och främja samverkan dem emellan.
I april 2013 utvidgades uppdraget till att omfatta människohandel för
andra ändamål än sexuella samt till att ha ett tydligt barnperspektiv
(dnr Ju2013/1492/PO).
Det utvidgade uppdraget pågår t.o.m. 2014. Statskontoret har fått i
uppdrag att utvärdera regeringsuppdragen och ska slutredovisa sin
rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast
den 15 april 2014 (dnr U2013/6850/JÄM).
Närmare om uppdraget

Uppdraget ska bygga på det befintliga uppdraget att utveckla samordning och samverkan mot människohandel (dnr Ju2013/1492/PO) gällande samverkan mellan olika myndigheter och deras respektive ansvar
för utsatta barn.
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Samordning mellan berörda aktörer och spridning av kunskap om metoder
Behovet av samordning och samverkan mellan myndigheter och andra
relevanta aktörer gällande dessa frågor har lyfts i flera sammanhang och
har legat till grund för länsstyrelsens pågående uppdrag rörande
prostitution och människohandel. Regeringen bedömer att det är
angeläget att utveckla samordning och samverkan utvecklas med särskilt
fokus på att ge stöd och skydd till barn mot människohandel och
exploatering.
Länsstyrelsen i Stockholms län ska utifrån detta fokus utveckla
samordningen och samverkan mellan kommuner, landsting, länsstyrelser,
myndigheter och organisationer, särskilt genom utbyte och spridning av
kunskap och metoder. Uppdraget ska genomföras i dialog med berörda
aktörer.
Utveckla samarbetet med taxibolag och hotell- och restaurangbranschen
Regeringen anser att det är angeläget att involvera utvalda
branschorganisationer som kan komma i kontakt med barn som utsätts
för exploatering för olika ändamål. Länsstyrelsen i Stockholms län ska
därför verka för att förnya och utveckla samarbetet med taxibolag och
hotell- och restaurangbranschen i syfte att öka möjligheten att identifiera
eventuella offer för människohandel och exploatering för olika ändamål.
Detta kan ske via exempelvis utbildningsinsatser eller
informationskampanjer till branschen.
Samarbete inom EU
Av den tidigare nämnda kartläggningen framgår även vikten av en
förstärkt samordning inom EU. Erfarenhetsutbyte pågår även inom
ramen för de pågående uppdragen. Inom ramen för detta uppdrag ska
Länsstyrelsen i Stockholms län särskilt fokusera på barn och deras
rättigheter i sitt arbete. Det innebär bl.a. att identifiera relevanta
frågeställningar som berör rättigheterna för barn från andra EU-länder
som riskerar att utsättas för människohandel och exploatering i Sverige,
såsom exempelvis i tiggeri. Arbetet ska konkretiseras i kontakter och
samarbete med berörda myndigheter inom de EU-länder från vilka barn
utsätts för människohandel och exploatering i Sverige. Länsstyrelsen i
Stockholms län ska sprida dessa erfarenheter till övriga länsstyrelser,
socialtjänsten, rättsvårdande myndigheter, polis och åklagare i syfte att
öka kunskapen bland dessa myndigheter.
Information i samband med turism och resande
Barnrättskommittén har i sin granskning av Sveriges arbete med
barnkonventionen bl.a. rekommenderat Sverige att öka medvetenheten
och påverka attityder för att skydda barn mot sexuell exploatering inom
turism. Länsstyrelsen i Stockholms län ska därför informera allmänheten
om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism
och resande, om att det är olagligt att begå många av dessa gärningar
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också utomlands, att lagföring i stor utsträckning kan ske i Sverige även
om handlingen inte är brottslig i landet där övergreppet begicks samt
betona vikten av att anmäla dessa brott till polisen. Inom ramen för
denna del av uppdraget ska Länsstyrelsen föra dialog med
Rikspolisstyrelsen och andra berörda myndigheter.
Uppdraget ska i sin helhet utgå ifrån målgrupperna i regeringens
handlingsplan för skydd av barn mot människohandel, exploatering och
sexuella övergrepp med utgångspunkt i Strategin för att stärka barnets
rättigheter i Sverige (prop. 2009/10:232).
På regeringens vägnar

Maria Larsson
Cecilia Sköld Kordelius
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