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Uppdrag att analysera, utveckla och kostnadsberäkna förslag om
behandlingsinsatser för personer som har begått eller riskerar att begå
sexuella övergrepp mot barn
Regeringens beslut

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att analysera,
utveckla och kostnadsberäkna de förslag som lämnades i Socialstyrelsens
rapport Behandlingsinsatser för personer som har begått eller riskerar att
begå sexuella övergrepp mot barn (dnr S2010/886/FST). Vidare ska
Socialstyrelsen ta fram en genomförandeplan för uppdraget.
Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget i en rapport till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 15 december 2014. Rapporten ska
hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Socialstyrelsen får använda högst 1 000 000 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 mm., anslagsposten 4 Utvecklingsmedel.
Ärendet

Den första nationella handlingsplanen mot kommersiell sexuell
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 en nationell handlingsplan mot sexuell exploatering av barn.
Handlingsplanen innehöll tio åtgärder för att motverka sexuell
exploatering av barn i Sverige och världen. Mot bakgrund av detta
beviljade regeringen i januari 2010 Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen medel för att kartlägga vilka
insatser som fanns tillgängliga för personer som har begått sexualbrott
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mot barn samt utvärdera effekterna av insatserna. Uppdragen
redovisades i januari 2011. Av redovisningarna framgick bl.a. att det finns
en stor brist på kunskap om effektiva medicinska och psykologiska
behandlingsmetoder för dessa målgrupper.
I Budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1) aviserade regeringen
att en ny och utvecklad handlingsplan mot sexuell exploatering av barn
skulle 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 effektivitetet 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.
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Socialstyrelsens
slutrapport Behandlingsinsatser för personer som har begått eller riskerar
att begå sexuella övergrepp mot barn innehöll ett antal förslag på
åtgärder. Regeringen anser att det är angeläget att se över möjligheterna
att gå vidare med förslagen om behandlingsinsatser för förövare och
uppdrar därför till Socialstyrelsen att analysera, utveckla och
kostnadsberäkna de förslag som lämnades i rapporten. Inom ramen för
uppdraget ska Socialstyrelsen även ta fram en genomförandeplan.
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Cecilia Sköld Kordelius
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