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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-06-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 221

Svar på mot ion om at t stärka arbetet mot
sexuell exploatering och köp av sexuella
t jänster med anledning av coronaviruset från
Lovisa Johansson (FI) med flera

KSN-2020-02111

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Lovisa Johansson (FI), Stina Jansson (FI), och Charlie Strängberg (FI) föreslår i en
motion väckt 25 maj 2020

att uppdra till kommunstyrelsen att avsätta resurser för att stärka arbetet mot
sexuell exploatering och köp av sexuella tjänster under Coronapandemin,
samt
att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast
i samband med bokslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 maj 2021
Bilaga, Motion om att stärka arbetet mot sexuell exploatering och köp av
sexuella tjänster med anledning av coronaviruset från Lovisa Johansson (FI)
med flera

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Svar på motion om att stärka arbetet mot 
sexuell exploatering och köp av sexuella 
tjänster med anledning av coronaviruset från 
Lovisa Johansson (FI) med flera  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Lovisa Johansson (FI), Stina Jansson (FI), och Charlie Strängberg (FI) föreslår i en 
motion väckt 25 maj 2020 

• att uppdra till kommunstyrelsen att avsätta resurser för att stärka arbetet mot 
sexuell exploatering och köp av sexuella tjänster under Coronapandemin, 
samt 

• att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast 
i samband med bokslutet. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samråd med socialförvaltningen. 
Barn- och jämställdhetsperspektiven har beaktats i beredningen av ärendet. 
Näringslivsperspektivet bedöms inte vara relevant med föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

Kommunstyrelsen beredde i samråd med socialnämnden 12 maj 2021 §132 en motion 
om att minska utnyttjandet av personer i prostitution och människohandel från Lovisa 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-05-25 KSN-2020-02111 
  
Handläggare:  
Maria Norberg 

 
 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (3) 

Johansson (FI) och Stina Jansson (FI). I föredragningen finns en utförlig redogörelse av 
Uppsala kommuns organisation, arbete och samarbeten för att motverka all form av 
prostitution och människohandel.  

Bland annat beskrivs arbetet med att ta fram en plan mot människohandel och 
prostitution som en åtgärd under uppdrag 2.1 i verksamhetsplanen för 2020–2022, 
samt att enligt beslut i kommunfullmäktige den 25 januari 2021, definiera prostitution 
och trafficking som särskilt utsatt målgrupp i programmet mot kvinnofridskränkningar 
och våld i nära relation.  

Socialnämnden har beviljat föreningen Hjälp till behövande 500 000 kronor till arbetet 
mot människohandel och prostitution under 2021. Föreningen arbetar tillsammans 
med socialförvaltningen och polisen i Uppsala EU-samverkan. Arbetet är uppsökande 
och riktar sig främst till kvinnor ur gruppen utsatta EU-medborgare som är i behov av 
stöd, information och hjälp. Socialförvaltningen, polisen och Hjälp till behövande 
samarbetar för att utveckla stödet till målgruppen. Samarbetet följs upp kontinuerligt 
med regelbundna samverkansträffar.  

Parallellt har Diakonistiftelsen Samariterhemmet i samråd med Uppsala kommun 
genomfört en kartläggning av stödbehov hos personer som fått ersättning för sexuella 
tjänster och prostitution, som skadar sig med sex eller utsatts för människohandel för 
sexuella ändamål. Efter behovsinventeringen kom Diakonistiftelsen Samariterhemmet 
fram till att det som saknas och behövs är en riktad mottagning med hög kompetens 
och riktade insatser och behandling till kommuninvånare som säljer sex. 
Socialnämnden beslutade 26 november 2020 §211 att bevilja socialstyrmedel till 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet för att under våren 2021 anställa en projektledare 
för att realisera en sådan mottagning- Ebbamottagningen.  

I dagsläget görs bedömningen att socialnämnden har de resurser som behövs för att 
hantera inkomna ärenden för målgruppen. Med anledning av ovanstående finns därför 
inte stöd för att kommunstyrelsen i nuläget ska avsätta ytterligare resurser för att 
stärka arbetet mot sexuell exploatering och köp av sexuella tjänster.  

I Länsstyrelsen i Uppsala Läns Råd för social hållbarhet beslutades 22 november 2018 
att ansluta till och utöka funktionen regionkoordinator mot prostitution och 
människohandel i hela polisregion Mitt. Ett beslut av länets socialchefer om 
samfinansiering mellan länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och länets 
kommuner medförde finansiering av ytterligare en regionkoordinator för region Mitt 
med placering i Uppsala och med upptagningsområde region Västmanland, Uppsala 
och Gävleborg.  

Tjänsten tillsattes i början av 2021. Regionkoordinatorn har sin arbetsplats på Nexus, 
socialnämndens stödverksamhet för våldsutsatta. Regionkoordinatorn fungerar som 
stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag rörande prostitution och 
människohandel för alla ändamål, och bistår regionala myndigheter, till exempel polis 
och socialtjänst, med stöd vid människohandelsärenden.  

I regionkoordinatorns uppdrag ingår således att vidareutveckla strukturer för de 
befintliga samarbetena med framförallt polisen och civilsamhället. En av 
huvuduppgifterna för den nytillsatta regionkoordinatorn med placering i Uppsala, är 
att arbeta för att fler personer som är utsatta för prostitution och sexuell exploatering 
ska våga och vilja söka stöd hos Nexus.  

Förhoppningen är att allt fler som befinner sig i denna utsatta situation ska erbjudas 
och ta emot stöd. Även arbetet för att motverka, förhindra och hantera fall av 
grooming, att en vuxen föreslår eller stämmer träff med barn under 15 år i sexuellt 
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syfte, och sugardating, att vanligen en äldre man ger ekonomisk eller annan ersättning 
till en yngre vanligen kvinna för en sexuell handling, ingår i uppdraget.  

Det finns behov av att följa utvecklingen inom detta område. Socialnämnden följer upp 
det ovan nämnda arbete som finansieras av socialnämnden, bland annat det 
uppsökande arbetet med socialt utsatta EU-medborgare i samverkan med polisen, 
samt nu även det arbete som socialförvaltningen gör tillsammans med 
regionkoordinatorn.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 25 maj 2021 
• Bilaga, Motion om att stärka arbetet mot sexuell exploatering och köp av 

sexuella tjänster med anledning av coronaviruset från Lovisa Johansson (FI) 
med flera 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 



 
 

Motion: Stärka arbetet mot sexuell exploatering och köp av sexuella tjänster 

med anledning av Coronaviruset 

 

En del av mäns våld mot kvinnor är den sexuella exploatering som sker genom att män 

betalar för sexuella övergrepp mot framförallt kvinnor. Erfarenheterna från Italien och 

Spanien visar att sexköpen fortsätter även under karantän, och utsattheten för de kvinnor 

som drabbas blir ännu större under pandemin. Detta beror både på risken för smittspridning 

och på den ökade belastningen på socialtjänsten och på de föreningar som arbetar för att 

stödja den utsatta gruppen. Vi anser därför att kommunen behöver stärka arbetet mot 

sexuell exploatering för att kunna möta ökande behov. 

 

Med anledning av detta yrkar vi att: 

 

- Uppdra till Kommunstyrelsen att avsätta resurser för att stärka arbetet mot sexuell 

exploatering och köp av sexuella tjänster under Coronapandemin. 

 

- Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i 

samband med bokslutet. 

 

Lovisa Johansson (F!) 

Stina Jansson (F!) 

Charlie Strängberg (F!) 
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