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Uppdrag att utreda och föreslå en modell för att samla kunskap om
prostitutionen över tid
Regeringens beslut

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå en modell
för att följa prostitutionens omfattning och utveckling över tid.
För uppdragets genomförande får Socialstyrelsen disponera högst
500 000 kronor för 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13,
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda
jämställdhetsåtgärder, anslagspost 8, Särskilda jämställdhetsåtgärder – del
till Sos.
Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget, inklusive en
ekonomisk redovisning, till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 30 maj 2016. Redovisningarna ska hänvisa till det
diarienummer som detta beslut har.
I genomförandet av uppdraget ska Socialstyrelsen samråda med relevanta
myndigheter och organisationer, såsom Länsstyrelsen i Stockholms län,
Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Folkhälsomyndigheten,
Statens institutionsstyrelse, Kriminalvården, Barnombudsmannen samt
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Ärendet

Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst
(SOU 2010:49) framhöll bland annat att det saknas en systematisk och
kontinuerlig kunskapsuppbyggnad som kan ge en samlad bild av
prostitution i Sverige över tid. Från 1998 till 2013 har Socialstyrelsen
fortlöpande följt och samlat kunskap om prostitutionens omfattning och
utveckling, sammanställt kunskap om de sociala insatser som bedrivs på
lokal nivå samt gett stöd till utveckling och förbättring av insatserna.
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År 2013 fick Socialstyrelsen i uppdrag att regelbundet undersöka
utvecklingstendenser inom prostitutionen och att utifrån detta samla in
uppgifter om vad personer som säljer respektive köper sexuella tjänster
själva ser för behov av stöd och hjälp. Inom ramen för uppdraget skulle
Socialstyrelsen vidare undersöka vilket ytterligare kunskapsstöd som
socialtjänsten och hälso- och sjukvården behövde för att bättre tillgodose
de båda gruppernas behov (dnr S2012/8855/SAM[delvis]).
Samtidigt fick Länsstyrelsen i Stockholms län ett tidsbegränsat
regeringsuppdrag att kartlägga och samla kunskap om prostitutionens
utveckling och omfattning i Sverige (dnr U2013/6848/JÄM). I
slutrapporten Prostitutionen i Sverige 2014, En omfattningskartläggning
bedömde länsstyrelsen att metoder bör utvecklas för att bättre kunna
uppskatta prostitutionens omfattning. Länsstyrelsen menar också att
samordning av uppföljningar och minimiskattningar på olika arenor
skulle underlättas av att en myndighet eller annan aktör får ett nationellt
uppdrag att kontinuerligt och systematiskt uppskatta prostitutionens
omfattning.
Sedan 1998 finns en nationell rapportör rörande människohandel för
sexuella och andra ändamål vid Polismyndigheten. Femton årliga
rapporter om situationen i Sverige har presenterats. Rapporterna har
utgjort ett viktigt kunskapsunderlag för alla olika aktörer i arbetet mot
människohandel för alla ändamål.
Skälen för regeringens beslut

Att inhämta kunskap om prostitutionens omfattning och utveckling är
en viktig del i arbetet att förebygga och bekämpa prostitution och
människohandel för sexuella ändamål. Det är angeläget att uppgifter om
prostitution inhämtas regelbundet och att de är så tillförlitliga som
möjligt. Det är också angeläget att kartlägga och följa situationen för de
personer som har erfarenheter av att köpa respektive sälja sexuella
tjänster. Ökad kunskap om målgrupperna kan ge stöd till utveckling av
förebyggande insatser och insatser som motsvarar köpare respektive
säljares behov av stöd och hjälp samt underlätta uppföljningen av
genomförda insatser på området. Därför får Socialstyrelsen i uppdrag att
utreda och föreslå en modell för att följa prostitutionens utveckling och
omfattning över tid.
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Närmare om uppdraget

Modellen ska beskriva på vilket sätt relevant kunskap om förändringar i
prostitutionens omfattning, geografiska utbredning och former ska
kunna samlas in. Detsamma gäller insamling av uppgifter om vilka som
köper respektive säljer sexuella tjänster, vad de själva ser för behov av
stöd och hjälp samt vilka erfarenheter de har av bemötande och insatser
från myndigheter och frivilligorganisationer. I insamlandet av uppgifter
ska variablerna kön, ålder och nationalitet beaktas. Barn, ungdomar och
hbt-personer bör i uppdraget uppmärksammas utifrån relevanta aspekter.
Socialstyrelsen ska ta hänsyn till kostnadseffektivitet i sina förslag samt
uppskatta kostnader för genomförandet av den föreslagna modellen.
I uppdraget ingår även att ta ställning till förutsättningar för att inhämta
värdefull information om erfarenhet av att köpa respektive sälja sexuella
tjänster exempelvis från etablerade återkommande undersökningar på
närliggande områden och standardiserade intervjuer inom vård och
omsorg. I arbetet ska Socialstyrelsen utgå från förslagen i Länsstyrelsen i
Stockholms läns slutrapport från uppdraget 2013–2015 (dnr
U2013/6848/JÄM) liksom egna uppdrag på området. Socialstyrelsen ska
även beakta erfarenheter av prostitutionskartläggningar i andra länder.
Regeringen avser att under förutsättning att riksdagen beviljar medel för
ändamålet, avsätta 750 000 kronor för 2016.
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Karin Bengtson
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