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Motion från Fanny Johansson (S) och Eva S Olsson (S)
Krafttag mot sexköp och människohandel
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen vara besvarad med hänvisning till vad som
anförts i ärendet.

Sammanfattning
Fanny Johansson (S) och Eva S Olsson (S) har den 3 juni 2021
inkommit med motion innefattande flera förslag på olika åtgärder
som syftar till att Lunds kommun ska vara mer aktiva i arbetet mot
sexköp och människohandel.

Underlag för beslutet



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-26 Motion från
Fanny Johansson (S) och Eva S Olsson (S) Krafttag mot sexköp
och människohandel
Motion från Fanny Johansson (S) och Eva S Olsson (S) Krafttag
mot sexköp och människohandel, inkommen 2021-06-03

Ärendet
Bakgrund
Socialdemokraterna Fanny Johansson och Eva S Olsson föreslår i
motionen att Lunds kommun bör vara mer bidragande i det lokala
arbetet mot sexköp och människohandel och yrkar därför att
kommunfullmäktige beslutar:
att

Postadress

uppdra åt socialnämnden att i samråd med polisen och andra
organisationer av relevans genomföra en kartläggning av
omfattningen av sexhandel, människohandel och
bordellverksamhet inom Lunds kommuns gränser,
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att

Lunds kommun tillsammans med relevanta aktörer tar fram en
handlingsplan mot sexhandel, människohandel och
bordellverksamhet, samt
uppdra åt kommunstyrelsen att verka för att tillföra arbete mot
prostitution som ett medborgarlöfte mellan Lunds kommun
och polisen.

Föredragning
Sexköp och människohandel är, precis som lyfts fram i motionen, ett
angeläget område för kommunen att arbeta med. Kommunens arbete
inom området utgår ifrån några kommunövergripande styrande
dokument:
I Lunds kommuns program för social hållbarhet anges att Lund ska
vare en kommun där människor känner trygghet, där mänskliga
rättigheter gäller för alla oavsett kön, ålder, funktionsförmåga,
sexuell läggning och etnisk eller religiös tillhörighet
Enligt Lunds kommuns program för trygghet och säkerhet syftar
kommunens trygghetsfrämjande arbete till att minska oönskade
händelser och risker, att öka tilliten till kommunens verksamheter
och verka för ett samhälle utan våld och förtryck. I programmet
anges bland annat att kommunstyrelsen ska samordna och inrikta
kommunens brottsförebyggande arbete genom lokalt
brottsförebyggande råd, samt genom arbetet mot våldsbejakande
extremism, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck.
Kommunen har även en strategi mot våld i nära relationer samt
hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt planeringen ska strategin
revideras under 2022. För att tydliggöra styrningen och hålla nere
antalet styrande dokument föreslås att sexköp och människohandel
ska ingå som ett nytt område i den reviderade strategin mot våld i
nära relationer som även omfattar hedersrelaterat våld och förtryck.
Arbete mot människohandel är ett prioriterat område inom polisen.
Polisområde Södra Skåne satsar för närvarande bland annat på
kompetensutveckling genom en särskilt utvecklad modell, EVON, för
att arbeta mot människohandel och prostitution. Syftet är dels att
fånga upp och ge stöd åt kvinnor i prostitutionsläge, dels för att
bekämpa brottsligheten till exempel genom att samarbeta med
hotell. Lundapolisen har sedan en tid tillbaka personal som är
specialutbildad i modellen. I Malmö samarbetar polisen med
socialtjänsten som har utbildat medarbetare i arbetsmodellen. I
deras pågående arbete har man stött på kvinnor med anknytning till
Lund. Med anledning av detta är även Lunds kommun från och med
hösten 2021 inbjudna att delta i samarbetet. Till att börja med
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kommer de två socialsekreterare från Lunds kommun som arbetar
hos polisen att utbildas i modellen. Genom samarbetet kan
exempelvis en kartläggning av omfattningen av sexköp inom
kommunens gränser göras. De kunskaper och erfarenheter som görs
inom projektet kan utgöra en utgångspunkt för åtgärder i
kommunens reviderade strategi mot våld i nära relation och
hedersrelaterat våld och förtryck.
Medborgarlöften är en styrmodell för polisens lokala
samverkansarbete och handlar om att polisen lyssnar på vad de som
bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig
trygga. I arbetet med medborgarlöften tar man tillsammans fram
faktabaserade nulägesbilder för att identifiera och prioritera lokala
problemområden att gemensamt arbeta mot. Enligt lokalpolisen i
Lund finns det för närvarande ingen problembild som stödjer att
arbete mot prostitution ska ske just genom ett medborgarlöfte.
Däremot bekräftar lokalpolisen behovet av ökad kunskap inom
området. Utifrån kunskap och fakta kan man i nästa steg gemensamt
formulera och vidta relevanta åtgärder. Ett konkret exempel på detta
är det ovan beskriva samarbetet mellan polisen, Malmö stad och
Lunds kommun kring arbetsmodellen EVON.
Kommunkontoret föreslår med hänvisning till ovanstående att
motionen anses vara besvarad.

Beredning
Ärendet har beretts på kommunkontoret. En avstämning har även
gjorts med lokalpolisen i Lund.

Barnets bästa
Ärendet har stor påverkan på barn. Det är angeläget att kommunen
ökar sin kunskap om sexköp och människohandel för att
uppmärksamma barn och ungas utsatta position och behov av
insatser om de vistas i miljöer med denna brottsproblematik. Det kan
även handla om att skydda barn och unga mot sexuellt utnyttjande
och sexuella övergrepp.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef
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Beslutet skickas till
För kännedom:
Socialnämnden

