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Yrkande angående – Plan för insatser till 
personer som säljer sex eller som riskerar att 
hamna i prostitution 

 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Stadsledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en plan för insatser till personer som 
säljer sex eller som riskerar att hamna i prostitution.   

Yrkandet 
Rätten att bestämma över sin egen kropp ska inte vara förhandlingsbar och det ska därför 
självklart vara förbjudet att köpa sex. Sexköp är en del av det sexualiserade våldet. 
Sexköpens underliggande budskap är att kvinnor är en handelsvara som män har rätt att 
köpa.  

Grundproblemet är sexköparna och syftet med sexköpslagen var att få bort den marknad 
där män i alla åldrar och från alla samhällsgrupper tar sig rätten att köpa andra 
människors kroppar, människor som oftast på ett eller annat sätt befinner sig i en utsatt 
position. Den granskning av prostitution som Sveriges Radio nyligen har gjort visar dock 
att samhällets insatser är otillräckliga både när det gäller att förhindra sexköp och att 
straffa sexköpare. I flera län dömdes inte en enda person för köp av sexuell tjänst under 
2019, trots 750 anmälningar i hela landet. Mörkertalet när det gäller sexköp är dessutom 
stort. Att så få av dessa brott upptäcks och att ännu färre sexköpare lagförs speglar 
polisens prioriteringar och inte förekomsten av prostitution.  

Samhället måste börja prioritera att stoppa sexköparna. Samtidigt behöver vi erbjuda 
skydd och stöd till de personer som idag riskerar att hamna i, befinner sig i eller har 
lyckats ta sig ur prostitution. Det gäller både stöd att bearbeta sina erfarenheter och olika 
former av praktiskt stöd. I regeringens handlingsplan mot prostitution och 
människohandel framgår det att kommunerna, främst genom socialtjänsten, har ansvar för 
att bistå med insatser av olika slag. Ansvaret gäller både personer bosatta i kommunen 
och de som vistas här tillfälligt, inklusive utländska medborgare med eller utan 
uppehållsrätt. Exempel på insatser som kan ges är samtalskontakt i form av kris-, 
motiverings- och behandlingssamtal, ekonomiskt bistånd, stöd till anhöriga, stöd i 
samband med rättsprocesser, missbruksbehandling och tillfälligt boende. Kommunen ska 
även hjälpa till att förmedla kontakt med andra myndigheter (till exempel hälso- och 
sjukvården) eller civilsamhällesorganisationer, lokalt men även i förekommande fall i 
personens hemland.   
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Sveriges Radios granskning visar att endast en tredjedel av landets kommuner har en 
handlingsplan för att hjälpa de prostituerade. I Västra Götalandsregionen är det enbart två 
kommuner (Trollhättan och Åmål) som har en sådan handlingsplan. Det är inte samma 
sak som att det inte pågår något arbete för att hjälpa personer som säljer sex, i Göteborg 
har vi till exempel den kommunala Mikamottagningen som bland annat arbetar 
uppsökande, med samtalsstöd och stöd vid myndighetskontakter. Det finns även 
civilsamhällesorganisationer, bland andra kvinno- och tjejjourer, som på olika sätt arbetar 
med att ge skydd och stöd till personer som säljer sex. Jourerna har en betydelsefull roll i 
och med att utsatta personer ofta vänder sig till dem för att söka hjälp att komma ur sin 
situation. Samtidigt saknar jourerna långsiktig finansiering vilket påverkar stabiliteten 
och förutsägbarheten i deras verksamhet. 

Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ anser att det är dags att Göteborg tar ett 
helhetsgrepp när det gäller stadens arbete för att hjälpa de personer som blir utsatta för 
sexköp samt att förhindra att fler hamnar i prostitution. Målet måste vara ett stopp för 
denna yttersta form av mänsklig exploatering och att staden gör sin del för att bidra till att 
uppnå detta. 
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