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Avslagsyrkande angående – Yrkande från V 
angående plan för insatser till personer som 
säljer sex eller som riskerar att hamna i 
prostitution 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Avslå yrkandet  

Det är oerhört viktigt att staden jobbar för att hjälpa människor som är fast i prostitution. 
Vi håller helt med om att arbetet mot prostitution både behöver inrikta sig på att få 
sexköpare att sluta köpa sexuella tjänster och se till de som fastnar i prostitution får hjälp 
och stöd. Bägge dessa delar jobbar staden med idag, genom Social resursförvaltning.  

Mikamottagningen jobbar för att hjälpa personer som hamnat i prostitution. Arbetet sker 
både genom uppsökande verksamhet, samtal samt stöd och praktisk hjälp i kontakt med 
myndigheter såsom socialtjänsten och sjukvården. Mikamottagningen stöttar även 
personer som utsätts för människohandel för sexuella ändamål och samarbetar med 
regionkoordinatorn mot prostitution och människohandel. Ett inriktat arbete mot 
sexköpare har funnits länge i staden. 1998 blev Göteborg Stad först i världen att rikta in 
ett arbete med sexköpare. Sedan dess jobbar Göteborgs Stad med att få sexköpare att sluta 
köpa sexuella tjänster genom KAST-mottagningen. Det här är otroligt viktiga insatser 
som behöver fortsätta. Utöver kommunens arbete så har även flera 
civilsamhällesorganisationer ett stort engagemang för att hjälpa människor som hamnat i 
prostitution. 

Idag finns reglementen, lagstiftning och verksamhetsplaner som styr arbetet samt en 
regional samverkan kring frågor om prostitution på exempelvis krogar och hotell. Vi 
anser att de verktyg och arbetssätt som finns idag visar hur staden jobbar med frågan 
strategiskt och att det inte finns behov av en plan mot prostitution. Staden utför ett viktigt 
arbete kring frågorna och ska fortsätta med det. 
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Det är ingen tvekan om att det finns behov av fler insatser för människor i de utsatta 

situationer som Vänsterpartiet beskriver i sitt yrkande till kommunstyrelsen.  
 

Demokraterna ställer sig dock tveksam till om det är ytterligare en plan som behövs 

och kommer göra skillnad för utsatta individer.  
 

Det finns ett upparbetat stöd att få i det fortlöpande arbetet genom de region-

koordinatorer som finns i region väst genom Nationellt metodstöd mot prostitution 

och människohandel (NMT).  
De nationella riktlinjerna ligger till grund för allt arbete som sker i Göteborg inom 

ramen för insatser riktade mot personer som är i - eller riskerar att hamna i - 

prostitution.  
 

Att ytterligare belasta tjänstepersoner med att ta fram nya underlag till handlings-

planer känns inte meningsfullt, utan kan i värsta fall ha motsatt effekt genom att man 

bryter ut en fråga ur ett större sammanhang. 

Det finns riktlinjer och metoder att arbeta med dessa frågor. Låt oss tillsammans 

stärka det befintliga arbetet. 
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I kommunstyrelsen  

 

Yttrandet 
 

Yrkandet tar upp en viktig fråga, nämligen arbetet för att förebygga prostitution. 
Anledningen till att vi har fått en situation med utbredd människohandel som medfört 
problem med omfattande tiggeri och prostitution, är att Sverige under lång tid haft 
alldeles för stor invandring. Samtidigt har vi mycket generösa regler när det gäller 
arbetskraftsinvandring.  
 
I andra länder finns det tiggeriförbud, där har tiggeriet helt upphört. 
Det som skiljer Sverige från många andra länder i Europa är att sexköp är tillåtet på 
många ställen, men förbjudet i Sverige. Trots förbud i Sverige, har vi en utbredd 
prostitution.  
 
Det är bra att vi markerar mot sexköp genom lagstiftning, men den bakomliggande 
problematiken med dåligt förd migration-politik måste få en lösning, annars kommer 
människosmuggling och sexköp att fortsätta. 
 
Det finns många varningsklockor som ringer, nu senast en högt uppsatt kommunpolitiker 
som ertappats på bar gärning för sexköp i en lägenhetsbordell i Örgryte. Det är av största 
vikt att vi tar det här samhällsproblemet på allvar. 
 
Yrkandet från V lyfter ett problem, men det är viktigare att förebygga sexköp genom 
lagstiftning, högre straffsatser och en strikt migration-politik, inte minst när det gäller 
arbetskraftsinvandring. 
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Yrkande angående plan för insatser  
till personer som säljer sex eller som riskerar  
att utnyttjas i prostitution 

 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en plan mot sexköp och för insatser till 
personer som säljer sex eller som riskerar att utnyttjas i prostitution. 

Yrkandet 
Det går inte att köpa samtycke, och det är ett brott att köpa sex, dvs. att betala för ett 
sexuellt övergrepp. I media har vi på sista tiden sett exempel på flera offentliga män som 
anser sig ha rätt att köpa sex. Sexköp är en del av det sexualiserade våldet och att var 
tionde svensk man någon gång har köpt sex visar att vi har lång väg kvar att få bukt med 
dessa skadliga maskulinitetsnormer. Sexköpens underliggande budskap är att kvinnor är 
en handelsvara som män har rätt att köpa, och sexköp är en del av den sexuella 
exploateringen och det våldet som även återfinns i porrindustrin. 

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. Göteborgs stad behöver en 
plan för att motverka sexköp och för att stödja de som riskerar utnyttjas i prostitution. 
Sveriges Radio har gjort en granskning som visar att endast en tredjedel av landets 
kommuner har en handlingsplan för att hjälpa de som har erfarenhet av sexuell 
exploatering. I Västra Götalandsregionen är det enbart två kommuner (Trollhättan och 
Åmål) som har en sådan handlingsplan.  

I Göteborg görs en del, till exempel den kommunala Mikamottagningen som bland annat 
arbetar uppsökande, med samtalsstöd och stöd vid myndighetskontakter. Socialtjänsten 
har genom samtalskontakt i form av kris-, motiverings- och behandlingssamtal, 
ekonomiskt bistånd, stöd till anhöriga, stöd i samband med rättsprocesser, 
missbruksbehandling och tillfälligt boende en självklar del i stödet till den som utsätts för 
prostitution eller sexuell exploatering. Detta kan byggas ut mer och de IOP och annan 
samverkan som staden har med idéburna aktörer kan både utvecklas och utökas. Detta är 
viktigt då staden måste bli ännu mer aktiv i att stödja de utsatta och samverka med de 
aktörer som i första hand har kontakt med utsatta. Kvinno- och tjejjourerna har en 
betydelsefull roll då utsatta personer ofta vänder sig dit för att komma ur sin situation. 
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Samtidigt saknar jourerna långsiktig finansiering vilket påverkar stabiliteten och 
förutsägbarheten i deras verksamhet. 

Planen behöver dock breddas och innefatta fler än bara socialtjänsten och de idéburna 
som socialtjänsten samverkar med. Stadens arbete bör även vara främjande och 
förebyggande. Flera nämnder och bolag kan bidra för att upptäcka prostitution och 
sexuell exploatering, och för att kunna göra det krävs utbildning och nya rutiner. Alltför 
många unga säljer sex som självskadebeteende eller för att kunna finansiera ett missbruk 
och här har elevhälsan men också lärare bäst chans att upptäcka utsattheten.  

En stor och långsiktig del i arbetet är att jobba med faktiska och potentiella sexköpare. 
Stöd att sluta köpa sex är viktigt, men allra viktigast är värdegrundsarbetet och att aktivt 
arbeta mot de destruktiva maskulinitetsnormer som fortsatt gör att sexköp sker. Detta 
kräver ett fördjupat arbete och tidiga insatser för barn i förskola och skola. Flera nämnder 
behöver bidra till förändrade maskulinitetsnormer och ett fördjupat arbete gentemot 
föräldrar i frågan samt ett fokus på detta i det familjecentrerade arbetet. 

Vi rödgrönrosa i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ anser tillsammans 
med Socialdemokraterna att det är dags att Göteborg tar ett helhetsgrepp när det gäller 
stadens arbete för att motverka sexköp, hjälpa de personer som blir utsatta för sexköp 
samt att förhindra att fler utsätts för 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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