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Beslut - Motion från (V) om att stoppa sexuell exploatering
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första och andra att-sats bifalls
2. Motionens tredje och fjärde att-sats avslås.
3. Grundskolenämnden får i uppdrag att tillsammans med utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, individ- och familjenämnden samt nämnden för
idrott, fritid och förebyggande samordna ett systematiskt arbetssätt mot
attityder gentemot sexköp. Uppdraget ska finansieras inom ram.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Vicktoria
Bagi (V) och Harri Åman (V) har i en motion med rubriken ”Motion från
(V) om att stoppa sexuell exploatering” föreslagit kommunfullmäktige att
besluta:
- att Västerås stads skolor samt berörda förvaltningar och bolag mer
systematiskt arbetar med attityder gentemot sexköp, i syfte att minska
efterfrågan på köp av sexuella tjänster.
- att Västerås stad tillsammans med Region Västmanland utreder
förutsättningarna för att starta och driva en MIKA-mottagning för de som
behöver vård till följd av kommersiell sexuell exploatering
- att anställda inom Västerås stads förvaltningar, som i sitt yrke kommer i
kontakt med unga eller vuxna som har erfarenhet av kommersiell sexuell
exploatering, erbjuds utbildning på området. Jämställdhetsmyndighetens
utbildningsmaterial i webbkursen ”Sexuell exploatering av barn, prostitution
och människohandel” kan ligga till grund för det kunskapshöjande arbetet.
- att Västerås stad genomför en återkommande kartläggning av förekomsten
av kommersiell sexuell exploatering och dithörande människohandel inom
staden. Resultatet av kartläggningen ska redovisas till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har den 10 mars 2022 §91 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till grundskolenämnden, utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, individ- och familjenämnden och nämnden för
idrott, fritid och förebyggande
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inkommit med i huvudsak
följande synpunkter:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ser positivt på förslagets ambition
att motverka sexuell exploatering. Nämnden kan bidra till ett mer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

52 (66)

VÄSTERÅS STAD

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-11-14

systematiskt arbete med attityder gentemot sexköp för att minska köp av
sexuella tjänster och därmed bidra till arbetet för att mäns våld mot kvinnor
ska upphöra. När det gäller att utreda förutsättningarna för att starta och
driva en MIKA-mottagning anser man det oklart vad ett genomförande
skulle innebära för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter.
En utredning behöver genomföras ur ett stadsövergripande perspektiv samt
sannolikt även i samverkan med andra aktörer som exempelvis Region
Västmanland, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen. Förslaget
betraktas i övrigt som positivt. Förslagen om utbildning till medarbetare
samt genomförandet av en kartläggning av kommersiell sexuell exploatering
och människohandel ställer man sig i sak också positiv till men bedömer att
förslagen behöver utredas mer, dels för att veta vad det skulle innebära för
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter dels för att
Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen idag har liknande uppdrag och
det kanske kan vara tillräckligt att förstärka redan befintliga insatser.
Grundskolenämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:
Grundskolenämnden ser positivt på förslagets ambition att motverka sexuell
exploatering. Nämnden kan bidra till arbetet med att arbeta mer systematiskt
med attityder gentemot sexköp för att minska köp av sexuella tjänster och
därmed bidra till arbetet för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I den
reviderade läroplanen för grundskolan som ska tillämpas första gången för
höstterminen 2022 förstärks skolans ansvar att arbeta med sexualitet,
samtycke och relationer. Det förutsätter ett förstärkt och mer systematiskt
arbete, exempelvis med att förmedla betydelsen av samtycke, kunskap om
maktstrukturer kopplade till kön, hedersrelaterat våld och förtryck samt
utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till framställningar av relationer
och sexualitet i olika medier och sammanhang, bland annat pornografi. När
det gäller att utreda förutsättningarna för att starta och driva en MIKAmottagning anser man det oklart vad ett genomförande skulle innebära för
Grundskolenämndens verksamheter och ser gärna att en utredning ur olika
perspektiv genomförs.
Förslaget om en förstärkning av utbildningen ses som positivt och något som
kan bidra till ett bättre arbete för att förebygga och hantera frågorna.
Grundskolenämnden vill betona att det även är viktigt utbildningen blir
integrerad med arbetet som redan utförs av skolans elevhälsopersonal, till
exempel skolkuratorer, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck och
skolpsykologer. Genomförandet av en kartläggning av kommersiell sexuell
exploatering och människohandel ställer man sig i sak också positiv till men
bedömer också att förslaget behöver utredas mer, dels för att veta vad det
skulle innebära för Grundskolenämndens verksamheter dels för att
Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen idag har liknande uppdrag.
Individ- och familjenämnden har inkommit med i huvudsak följande
synpunkter:
Barn och unga har ett stort behov att få undervisning i vad sexuella tjänster
är, hur utsattheten kan se ut i syfte att inte utföra sexuella tjänster samt att
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inte köpa olagliga tjänster. Pågående arbete tillsammans med skola och
region Mitts regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel, dit
Västerås stad hör, pågår. Det kan handla om att regionkoordinatorn träffar
skolpersonal för att berätta hur det ser ut i vårt samhälle, farorna med sex
mot ersättning men även att träffa och samtala med barn och unga. Att
skolan fortsatt arbetar med dessa frågor är av yttersta vikt. Det är en
samhällsfråga som kostar lidande och pengar i form av vård på grund av
olika anledningar.
I dag finns behandlingen Köpare Av Sexuella Tjänster (KAST) som erbjuds
de som köper sex, har ett oönskat sexuellt beteende, har porr- och/eller
sexmissbruk. Det är Västerås stads öppenvård Centrum Mot Våld (CMV)
som har det uppdraget. Det finns dock ingen liknande behandling eller
mottagning riktat till de som behöver vård till följd av kommersiell sexuell
exploatering. Idag hänvisas dessa till CMV. Fördelen med en MIKA
mottagning är att kompetensen samlas på en enhet vilket ökar kunskapen i
bemötandet av dessa individer. Regionkoordinatorn som möter många av
dessa individer berättar att många bär på psykiska trauman, psykiskt dåligt
mående, har sex som självskada samt har behov av medicinsk vård i form av
olika undersökningar, abort och även tester av sexuellt överförbara
sjukdomar vilket gör att Regionen blir viktig i ett sådant samarbete och
bedrivandet av en sådan mottagning. Individ- och familjenämnden motsätter
sig inte att man utreder förutsättningarna och behovet av en MIKAmottagning men ser gärna att Regionen driver frågan.
Västerås stad är sedan 2017 värdkommun för Regionkoordinatorerna mot
prostitution och människohandel. En person utgår från Västerås, den andra
från Uppsala. De ansvarar dock för hela region Mitt dit Västmanlands län,
Gävleborgs län och Uppsala län ingår. Regionkoordinatorerna finansieras av
Jämställdhetsmyndigheten, de tre Länsstyrelserna, Region Västmanland,
Region Uppsala samt alla kommuner i Region Mitt. Regionkoordinatorernas
arbetsuppgifter består förutom operativt arbete och koordinering mellan
olika myndigheter och civilsamhället även att utbilda och föreläsa i ämnet.
Erbjudandet om utbildning ges förutom till myndigheter även exempelvis
föräldrar och företag.
Regionkoordinatorerna samlar redan idag in statistik på förekomst av
kommersiell sexuell exploatering samt kring människohandel. Statistiken
ligger som grund till den årliga redovisningen av arbetet och hur man riktat
sina insatser utifrån det. Om en kartläggning skulle göra skillnad på redan
pågående arbetet är svårt att säga. Däremot kan den ha betydelse för starten
av en eventuell MIKA-mottagning. I grund och botten behöver behovet och
förutsättningarna för MIKA-mottagningen utredas, i den utredningen bör i så
fall kartläggningen vara en del av arbetet. Antal människor som befinner sig
i Sverige och även lokalt kan variera utifrån det polisiära arbetet. Om
polisens arbete med målgrupperna slår väl ut kan det innebära att färre
kommer till oss och befinner sig här. Detta kan göra det svårbedömt över hur
mycket resurser frågan kan få ta
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Beslutsmotivering
Stadsledningskontoret föreslår att motionens första att-sats bifalls och attsats två, tre och fyra avslås.
Stadsledningskontoret ser positivt på förslaget att berörda förvaltningar och
nämnder systematiserar arbetet med attityder mot sexköp. Remissvaren visar
också att nämnderna ställer sig positiva till ett systematiskt arbetssätt mot
attityder för att minska köp av sexuella tjänster och således till arbetet för att
mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Skolans ansvar för frågan om
sexualitet, samtycke och relationer stärks också genom den reviderade
läroplanen som tillämpas höstterminen 2022. Vidare pågår ett arbete
tillsammans med skolan och region Mitts regionkoordinatorer mot
prostitution och människohandel. Att skolan fortsätter att arbeta med, och
lyfta dessa frågor är av stor vikt.
När det gäller frågan om att utreda förutsättningarna för att starta och driva
en MIKA-mottagning för de som behöver vård till följd av kommersiell
sexuell exploatering är dessa idag hänvisade till Västerås stads öppenvård
Centrum mot våld. Individ- och familjenämnden ser en stor fördel med en
samlad kompetens på en enhet vilket skulle vara en fördel med en MIKAmottagning. Regionkoordinatorn möter många av dessa utsatta vilket gör att
Regionen blir viktig i ett samarbete och vid bedrivandet av en mottagning.
Regionfullmäktige har den 26 april 2022 beslutat om Region Västmanlands
Hållbarhetsprogram där en tydlig skrivelse finns avseende frågor om mäns
våld mot kvinnor och våld i nära relationer
För att nå programmets mål att Region Västmanlands verksamheter år 2030
är jämlika och jämställda behöver man säkerställa att: Region Västmanlands
verksamheter bedriver ett proaktivt arbete för att förebygga och upptäcka
våld (i begreppet våld ingår alla uttryck av våld, det vill säga fysiskt,
psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt, latent våldsamt försummelse), hot,
kränkningar och tvång, med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor, våld i
nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution.
Det finns idag inom Regionen en samordnare som arbetar mot mäns våld
mot kvinnor och våld i nära relation. Utvecklingsmedel erhåller Regionen
från Socialstyrelsen i syfte att stärka, utveckla det strukturerade arbetet mot
olika former av sexuellt förtryck.
Mot bakgrund av att Regionen redan har ett långt framskridet arbete kring
berörda frågor och resurskompetens genom samordnare och regionkoordinator ser stadsledningskontoret gärna att Regionen utreder frågan om
en mottagning.
Förslaget om att utbilda anställda som i sitt yrke kommer i kontakt med
utsatta bör även det kunna stärkas genom Regionkoordinatorernas arbete.
Koordinatorernas arbete består bland annat av att utbilda och föreläsa i
ämnet. Idag finns en grundläggande utbildning på Regionens interna
utbildningsplattform om våld i nära relationer som Nationellt Centrum för
kvinnofrid tagit fram. En ny onlineutbildning är också under framtagande
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och har ett större fokus på grundläggande kunskaper utifrån våld i nära
relationer och mäns våld mot kvinnor. Behov av kompetensutveckling sker i
samtal med verksamheter och med utgångspunkt i verksamheternas behov.
Stadsledningskontoret har själva initierat en större kompetensutveckling i
samverkan med Make Equal där deras jämlikhetskonsulter skräddarsytt
utbildningsinsatser för förvaltningarna. Utbildningarna har berört samtliga
förvaltningar och genomförts under våren 2022.
Förslaget om att Västerås stad ska kartlägga förekomst av sexuell
exploatering och människohandel utförs också av Regionkoordinatorerna.
Statistik samlas in och ligger sedan till grund för arbete och riktade insatser.
Att stärka redan befintliga insatser kan vara en lämpligare åtgärd istället för
att skapa nya kartläggningar. Vid en eventuell uppstart av en MIKAmottagning kan förvisso en mer omfattande kartläggning vara en lämplig del
av utredningen, inte minst för att bedöma personella resurser.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första att-sats bifalls
2. Motionens andra, tredje och fjärde att-sats avslås.
3. Grundskolenämnden får i uppdrag att tillsammans med utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, individ- och familjenämnden samt nämnden för
idrott, fritid och förebyggande samordna ett systematiskt arbetssätt mot
attityder gentemot sexköp. Uppdraget ska finansieras inom ram.
Yrkanden
Anna Maria Romlid (V) och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till att-sats
1 och 2 samt avslag på att-sats 3 och 4.
Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Anna Maria
Romlids (V) och Vicki Skure Erikssons (C) förslag, och att
kommunstyrelsen därmed beslutar i enlighet med detta.
Kopia till
Grundskolenämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Individ- och familjenämnden
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
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Svar på Motion från (V) om att stoppa sexuell exploatering
Västeråsmajoritetens förslag till beslut
1. Motionens första och andra att-sats bifalls.
2. Motionens tredje och fjärde att-sats avslås.

Sida

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (5)

Datum

Diarienr

2022-06-17
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Kommunstyrelsen
Björn Gustafsson
Epost: bjorn.gustafsson@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Kopia till

Grundskolenämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Individ- och familjenämnden
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Svar på Motion från (V) om att stoppa sexuell exploatering
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första att-sats bifalls
2. Motionens andra, tredje och fjärde att-sats avslås.
3. Grundskolenämnden får i uppdrag att tillsammans med utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, individ- och familjenämnden samt nämnden för
idrott, fritid och förebyggande samordna ett systematiskt arbetssätt mot
attityder gentemot sexköp. Uppdraget ska finansieras inom ram.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Vicktoria
Bagi (V) och Harri Åman (V) har i en motion med rubriken ”Motion från
(V) om att stoppa sexuell exploatering” föreslagit kommunfullmäktige att
besluta:
- att Västerås stads skolor samt berörda förvaltningar och bolag mer
systematiskt arbetar med attityder gentemot sexköp, i syfte att minska
efterfrågan på köp av sexuella tjänster.
- att Västerås stad tillsammans med Region Västmanland utreder
förutsättningarna för att starta och driva en MIKA-mottagning för de som
behöver vård till följd av kommersiell sexuell exploatering
- att anställda inom Västerås stads förvaltningar, som i sitt yrke kommer i
kontakt med unga eller vuxna som har erfarenhet av kommersiell sexuell
exploatering, erbjuds utbildning på området. Jämställdhetsmyndighetens
utbildningsmaterial i webbkursen ”Sexuell exploatering av barn, prostitution
och människohandel” kan ligga till grund för det kunskapshöjande arbetet.
- att Västerås stad genomför en återkommande kartläggning av förekomsten
av kommersiell sexuell exploatering och dithörande människohandel inom
staden. Resultatet av kartläggningen ska redovisas till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har den 10 mars 2022 §91 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till grundskolenämnden, utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, individ- och familjenämnden och nämnden för
idrott, fritid och förebyggande
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inkommit med i huvudsak
följande synpunkter:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ser positivt på förslagets ambition
att motverka sexuell exploatering. Nämnden kan bidra till ett mer
systematiskt arbete med attityder gentemot sexköp för att minska köp av
sexuella tjänster och därmed bidra till arbetet för att mäns våld mot kvinnor
ska upphöra. När det gäller att utreda förutsättningarna för att starta och
driva en MIKA-mottagning anser man det oklart vad ett genomförande
skulle innebära för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter.
En utredning behöver genomföras ur ett stadsövergripande perspektiv samt
sannolikt även i samverkan med andra aktörer som exempelvis Region
Västmanland, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen. Förslaget
betraktas i övrigt som positivt. Förslagen om utbildning till medarbetare
samt genomförandet av en kartläggning av kommersiell sexuell exploatering
och människohandel ställer man sig i sak också positiv till men bedömer att
förslagen behöver utredas mer, dels för att veta vad det skulle innebära för
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter dels för att
Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen idag har liknande uppdrag och
det kanske kan vara tillräckligt att förstärka redan befintliga insatser.
Grundskolenämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:
Grundskolenämnden ser positivt på förslagets ambition att motverka sexuell
exploatering. Nämnden kan bidra till arbetet med att arbeta mer systematiskt
med attityder gentemot sexköp för att minska köp av sexuella tjänster och
därmed bidra till arbetet för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I den
reviderade läroplanen för grundskolan som ska tillämpas första gången för
höstterminen 2022 förstärks skolans ansvar att arbeta med sexualitet,
samtycke och relationer. Det förutsätter ett förstärkt och mer systematiskt
arbete, exempelvis med att förmedla betydelsen av samtycke, kunskap om
maktstrukturer kopplade till kön, hedersrelaterat våld och förtryck samt
utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till framställningar av relationer
och sexualitet i olika medier och sammanhang, bland annat pornografi. När
det gäller att utreda förutsättningarna för att starta och driva en MIKAmottagning anser man det oklart vad ett genomförande skulle innebära för
Grundskolenämndens verksamheter och ser gärna att en utredning ur olika
perspektiv genomförs.
Förslaget om en förstärkning av utbildningen ses som positivt och något som
kan bidra till ett bättre arbete för att förebygga och hantera frågorna.
Grundskolenämnden vill betona att det även är viktigt utbildningen blir
integrerad med arbetet som redan utförs av skolans elevhälsopersonal, till
exempel skolkuratorer, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck och
skolpsykologer. Genomförandet av en kartläggning av kommersiell sexuell
exploatering och människohandel ställer man sig i sak också positiv till men
bedömer också att förslaget behöver utredas mer, dels för att veta vad det
skulle innebära för Grundskolenämndens verksamheter dels för att
Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen idag har liknande uppdrag.
Individ- och familjenämnden har inkommit med i huvudsak följande
synpunkter:
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Barn och unga har ett stort behov att få undervisning i vad sexuella tjänster
är, hur utsattheten kan se ut i syfte att inte utföra sexuella tjänster samt att
inte köpa olagliga tjänster. Pågående arbete tillsammans med skola och
region Mitts regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel, dit
Västerås stad hör, pågår. Det kan handla om att regionkoordinatorn träffar
skolpersonal för att berätta hur det ser ut i vårt samhälle, farorna med sex
mot ersättning men även att träffa och samtala med barn och unga. Att
skolan fortsatt arbetar med dessa frågor är av yttersta vikt. Det är en
samhällsfråga som kostar lidande och pengar i form av vård på grund av
olika anledningar.
I dag finns behandlingen Köpare Av Sexuella Tjänster (KAST) som erbjuds
de som köper sex, har ett oönskat sexuellt beteende, har porr- och/eller
sexmissbruk. Det är Västerås stads öppenvård Centrum Mot Våld (CMV)
som har det uppdraget. Det finns dock ingen liknande behandling eller
mottagning riktat till de som behöver vård till följd av kommersiell sexuell
exploatering. Idag hänvisas dessa till CMV. Fördelen med en MIKA
mottagning är att kompetensen samlas på en enhet vilket ökar kunskapen i
bemötandet av dessa individer. Regionkoordinatorn som möter många av
dessa individer berättar att många bär på psykiska trauman, psykiskt dåligt
mående, har sex som självskada samt har behov av medicinsk vård i form av
olika undersökningar, abort och även tester av sexuellt överförbara
sjukdomar vilket gör att Regionen blir viktig i ett sådant samarbete och
bedrivandet av en sådan mottagning. Individ- och familjenämnden motsätter
sig inte att man utreder förutsättningarna och behovet av en MIKAmottagning men ser gärna att Regionen driver frågan.
Västerås stad är sedan 2017 värdkommun för Regionkoordinatorerna mot
prostitution och människohandel. En person utgår från Västerås, den andra
från Uppsala. De ansvarar dock för hela region Mitt dit Västmanlands län,
Gävleborgs län och Uppsala län ingår. Regionkoordinatorerna finansieras av
Jämställdhetsmyndigheten, de tre Länsstyrelserna, Region Västmanland,
Region Uppsala samt alla kommuner i Region Mitt. Regionkoordinatorernas
arbetsuppgifter består förutom operativt arbete och koordinering mellan
olika myndigheter och civilsamhället även att utbilda och föreläsa i ämnet.
Erbjudandet om utbildning ges förutom till myndigheter även exempelvis
föräldrar och företag.
Regionkoordinatorerna samlar redan idag in statistik på förekomst av
kommersiell sexuell exploatering samt kring människohandel. Statistiken
ligger som grund till den årliga redovisningen av arbetet och hur man riktat
sina insatser utifrån det. Om en kartläggning skulle göra skillnad på redan
pågående arbetet är svårt att säga. Däremot kan den ha betydelse för starten
av en eventuell MIKA-mottagning. I grund och botten behöver behovet och
förutsättningarna för MIKA-mottagningen utredas, i den utredningen bör i så
fall kartläggningen vara en del av arbetet. Antal människor som befinner sig
i Sverige och även lokalt kan variera utifrån det polisiära arbetet. Om
polisens arbete med målgrupperna slår väl ut kan det innebära att färre
kommer till oss och befinner sig här. Detta kan göra det svårbedömt över hur
mycket resurser frågan kan få ta
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Beslutsmotivering
Stadsledningskontoret föreslår att motionens första att-sats bifalls och attsats två, tre och fyra avslås.
Stadsledningskontoret ser positivt på förslaget att berörda förvaltningar och
nämnder systematiserar arbetet med attityder mot sexköp. Remissvaren visar
också att nämnderna ställer sig positiva till ett systematiskt arbetssätt mot
attityder för att minska köp av sexuella tjänster och således till arbetet för att
mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Skolans ansvar för frågan om
sexualitet, samtycke och relationer stärks också genom den reviderade
läroplanen som tillämpas höstterminen 2022. Vidare pågår ett arbete
tillsammans med skolan och region Mitts regionkoordinatorer mot
prostitution och människohandel. Att skolan fortsätter att arbeta med, och
lyfta dessa frågor är av stor vikt.
När det gäller frågan om att utreda förutsättningarna för att starta och driva
en MIKA-mottagning för de som behöver vård till följd av kommersiell
sexuell exploatering är dessa idag hänvisade till Västerås stads öppenvård
Centrum mot våld. Individ- och familjenämnden ser en stor fördel med en
samlad kompetens på en enhet vilket skulle vara en fördel med en MIKAmottagning. Regionkoordinatorn möter många av dessa utsatta vilket gör att
Regionen blir viktig i ett samarbete och vid bedrivandet av en mottagning.
Regionfullmäktige har den 26 april 2022 beslutat om Region Västmanlands
Hållbarhetsprogram där en tydlig skrivelse finns avseende frågor om mäns
våld mot kvinnor och våld i nära relationer
För att nå programmets mål att Region Västmanlands verksamheter år 2030
är jämlika och jämställda behöver man säkerställa att: Region Västmanlands
verksamheter bedriver ett proaktivt arbete för att förebygga och upptäcka
våld (i begreppet våld ingår alla uttryck av våld, det vill säga fysiskt,
psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt, latent våldsamt försummelse), hot,
kränkningar och tvång, med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor, våld i
nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution.
Det finns idag inom Regionen en samordnare som arbetar mot mäns våld
mot kvinnor och våld i nära relation. Utvecklingsmedel erhåller Regionen
från Socialstyrelsen i syfte att stärka, utveckla det strukturerade arbetet mot
olika former av sexuellt förtryck.
Mot bakgrund av att Regionen redan har ett långt framskridet arbete kring
berörda frågor och resurskompetens genom samordnare och
regionkoordinator ser stadsledningskontoret gärna att Regionen utreder
frågan om en mottagning.
Förslaget om att utbilda anställda som i sitt yrke kommer i kontakt med
utsatta bör även det kunna stärkas genom Regionkoordinatorernas arbete.
Koordinatorernas arbete består bland annat av att utbilda och föreläsa i
ämnet. Idag finns en grundläggande utbildning på Regionens interna
utbildningsplattform om våld i nära relationer som Nationellt Centrum för
kvinnofrid tagit fram. En ny onlineutbildning är också under framtagande
och har ett större fokus på grundläggande kunskaper utifrån våld i nära
relationer och mäns våld mot kvinnor. Behov av kompetensutveckling sker i
samtal med verksamheter och med utgångspunkt i verksamheternas behov.
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Stadsledningskontoret har själva initierat en större kompetensutveckling i
samverkan med Make Equal där deras jämlikhetskonsulter skräddarsytt
utbildningsinsatser för förvaltningarna. Utbildningarna har berört samtliga
förvaltningar och genomförts under våren 2022.
Förslaget om att Västerås stad ska kartlägga förekomst av sexuell
exploatering och människohandel utförs också av Regionkoordinatorerna.
Statistik samlas in och ligger sedan till grund för arbete och riktade insatser.
Att stärka redan befintliga insatser kan vara en lämpligare åtgärd istället för
att skapa nya kartläggningar. Vid en eventuell uppstart av en MIKAmottagning kan förvisso en mer omfattande kartläggning vara en lämplig del
av utredningen, inte minst för att bedöma personella resurser.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslut i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Ekonomisk bedömning är inte relevant utifrån förslag till beslut.
Hållbar utveckling
Beslutet har bäring på Västerås stads program för social hållbarhet och där
främst området Stärkt hälsa och motverkande av alla former av hälsohot där
våld ingår. Utifrån Agenda 2030 är det främst femte målet om jämställdhet
som är centralt. Här är principen om att alla former av våld, diskriminering
och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som
hela samhället och ska motverkas.
Helene Öhrling

Christin Tjärnheden

Stadsdirektör

Direktör strategisk
samhällsutveckling
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Individ- och familjenämnden

§ 129

2022-06-21

Dnr IFN 2022/00133-1.7.1

Remiss - Motion från (V) om att stoppa sexuell exploatering

Beslut
Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar
det till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen (KS) har remitterat en motion från Vänsterpartiet (V) till
Grundskolenämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Individoch familjenämnden och Nämnden för idrott, fritid och förebyggande.
Remissvaret skall vara KS tillhanda senast 30 juni 2022.

I Västerås så som många andra städer befinner sig människor som utsätts för
sexuell exploatering och för människohandel. Regionkoordinatorema som
arbetar med frågorna, för idag statistik över ärenden som är eller har varit
aktuella utifrån båda målgrupperna. Målgrupperna hänger samman men kan
också vara separerade från varandra. Årligen redovisas arbetet och aktiviteter
utifrån fördelade medel för bland annat Jämställdhetsmyndigheten och för
Individ- och familjenämnden.

Enligt motionens förslag vill Vänsterpartiet att Västerås Stads skolor och
förvaltningar arbetar systematiskt kring berörd fråga. Vidare är förslaget att
alla som i Västerås Stad kommer i kontakt med barn och unga i sitt
yrkesutövande ges utbildning inom området. Enligt motionens förslag
önskas en utredning av behovet av en MIKA-mottagning samt
förutsättningarna för det. Kopplat till utredningen önskas en återkommande
kartläggning som redovisas för kommunstyrelsen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

j
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Individ och familjeförvaltning
Dnr: IFN 2022/00133-1.7.1

Yttrande över Remiss – Motion från (V) om att stoppa
sexuell exploatering
Kommunstyrelsen (KS) har remitterat en motion från Vänsterpartiet (V)till
grundskolenämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Individ- och
familjenämnden, nämnden för idrott, fritid och förebyggande.
Remissvaret skall vara KS tillhanda senast 30 juni 2022.
Innehållet i motionen; Samtycke kan inte köpas. I dag är människohandel världens
tredje vanligaste brottet. Kommersiell sexuell exploatering innebär att någon utför
sexuella handlingar mot ersättning. Ersättningen behöver inte vara pengar utan kan
också vara saker, alkohol, boende etc.
Utifrån nationell statistik har upp till 2 000 västeråsare utsatts för kommersiell sexuell
exploatering. Enligt Folkhälsomyndigheten har var tionde svensk man köpt sex någon
gång i sitt liv.
Västerås stad behöver ta ett ansvar för de som utsätts för kommersiell exploatering.
Flera rapporter har visat på att det finns ett ”akut behov av generell resurs- och
kompetensförstärkning för att säkerställa att hjälp ges tillräckligt snabbt, att den ges
tillräckligt länge och att hjälpen är anpassad för att möta komplex problematik”.
Sedan en tid tillbaka finns behandlingen Köpare Av Sexuella Tjänster (KAST) i Västerås
stad. Nu vill Västerås stad gärna tillsammans med Region Västmanland att en så kallad
MIKA mottagning startas, där stöd och råd erbjuds till de som har erfarenhet av sex
mot ersättning, att skada sig med sex eller har varit utsatta för människohandel. Även
de som har erfarenhet av sugardejting, sålt filmer eller bilder ska vara välkomna.
Individ- och familjenämnden besvarar motionens att-satser enligt följande:
1. Västerås skolor samt berörda förvaltningar och bolag mer systematiskt
arbetar med attityder gentemot sexköp, i syfte att minska efterfrågan på köp
av sexuella tjänster.
Skolan är en viktig plats där vuxna möter barn och unga. De har stort utrymme att
samtala, undervisa och även uppmärksamma barn och unga som har sex mot
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ersättning. Att vara uppmärksam om ett barn eller ungdom till exempel alltid
försvinner ensam på lunchen eller håltimmen, kommer med dyra saker. Det kan handla
om att barnet/ungdomen träffar en vuxen för att utföra sexuella tjänster. Barn och
unga har ett stort behov att få undervisning i vad sexuella tjänster är, hur utsattheten
kan se ut i syfte att inte utföra sexuella tjänster samt att inte köpa den olagliga
tjänsten. Pågående arbete tillsammans med skola och region Mitts
regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel, dit Västerås stad hör,
pågår. Det kan handla om att regionkoordinatorn träffar skolpersonal för att berätta
hur det ser ut i vårt samhälle, farorna med sex mot ersättning men även att träffa och
samtala med barn och unga. Att skolan arbetar med dessa frågor är av yttersta vikt.
Det är en samhällsfråga som kostar lidande och pengar i form av vård pga. olika
anledningar.
2. Västerås stad tillsammans med Region Västmanland utreder
förutsättningarna för att starta och driva en MIKA-mottagning för de som
behöver vård till följd av kommersiell sexuell exploatering.
I dag finns behandlingen Köpare Av Sexuella Tjänster (KAST) som erbjuds de som köper
sex, har ett oönskat sexuellt beteende, har porr- och/eller sexmissbruk. Det är Västerås
stads öppenvård Centrum Mot Våld (CMV) som har det uppdraget. Det finns dock
ingen liknande behandling eller mottagning riktat till de som behöver vård till följd av
kommersiell sexuell exploatering. Idag hänvisas dessa till CMV. Fördelen med en MIKA
mottagning är att kompetensen samlas på en enhet vilket ökar kunskapen i
bemötandet av dessa individer. Regionkoordinatorn som möter många av dessa
individer berättar att många bär på psykiska trauman, psykiskt dåligt mående, har sex
som självskada samt har behov av medicinsk vård i form av olika undersökningar, abort
och även tester av sexuellt överförbara sjukdomar vilket gör att Regionen blir viktig i
ett sådant samarbete och bedrivandet av en sådan mottagning. Individ- och
familjenämnden motsätter sig inte att man utreder förutsättningarna och behovet av
en MIKA- mottagning men ser gärna att Regionen driver frågan.
3. Anställa inom Västerås stads förvaltningar, som i sitt yrke kommer i kontakt
med unga eller vuxna som har erfarenhet av kommersiell sexuell
exploatering, erbjudits utbildning på området. Jämställdhetsmyndighetens
utbildningsmaterial i webbkursen ”Sexuell exploatering av barn, prostitution
och människohandel” kan ligga till grund för det kunskapshöjande arbetet.
Västerås stad är sedan 2017 värdkommun för Regionkoordinatorerna mot prostitution
och människohandel. En person utgår från Västerås, den andra från Uppsala. De
ansvarar dock för hela region Mitt dit Västmanlands län, Gävleborgs län och Uppsala
län ingår. Regionkoordinatorerna finansieras av Jämställdhetsmyndigheten, de tre
Länsstyrelserna, Region Västmanland, Region Uppsala samt alla kommuner i Region
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Mitt. Regionkoordinatorernas arbetsuppgifter består förutom operativt arbete och
koordinering mellan olika myndigheter och civilsamhället även att utbilda och föreläsa i
ämnet. Erbjudandet om utbildning ges förutom till myndigheter även exempelvis
föräldrar och företag.
4. Västerås stad genomför en återkommande kartläggning av förekomsten av
kommersiell sexuell exploatering och dithörande människohandel inom
staden. Resultatet av kartläggningen ska redovisas till kommunfullmäktige.
Regionkoordinatorerna samlar redan idag in statistik på förekomst av kommersiell
sexuell exploatering samt kring människohandel. Statistiken ligger som grund till den
årliga redovisningen av arbetet och hur man riktat sina insatser utifrån det. Om en
kartläggning skulle göra skillnad på redan pågående arbetet är svårt att säga. Däremot
kan den ha betydelse för starten av en eventuell MIKA-mottagning. I grund och botten
behöver behovet och förutsättningarna för MIKA-mottagningen utredas, i den
utredningen bör i så fall kartläggningen vara en del av arbetet. Antal människor som
befinner sig i Sverige och även lokalt kan variera utifrån det polisiära arbetet. Om
polisens arbete med målgrupperna slår väl ut kan det innebära att färre kommer till oss
och befinner sig här. Detta kan göra det svårbedömt över hur mycket resurser frågan
kan få ta.
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

§ 138

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-25

Dnr UAN 2022/00297-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (V) om att
stoppa sexuell exploatering
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar barn- och
utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 2022-04-26, som sitt eget och
överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fått ett uppdrag om att yttra
sig om en remiss av en motion från (v) om att stoppa sexuell exploatering.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 juni 2022.
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:


att Västerås stads skolor samt berörda förvaltningar och bolag mer
systematiskt arbetar med attityder gentemot sexköp, i syfte att minska
efterfrågan på köp av sexuella tjänster.



att Västerås stad tillsammans med Region Västmanland utreder
förutsättningarna för att starta och driva en MIKA-mottagning för de som
behöver vård till följd av kommersiell sexuell exploatering.



att anställda inom Västerås stads förvaltningar, som i sitt yrke kommer i
kontakt med unga eller vuxna som har erfarenhet av kommersiell sexuell
exploatering, erbjuds utbildning på området. Jämställdhetsmyndighetens
utbildningsmaterial i webbkursen ”Sexuell exploatering av barn,
prostitution och människohandel” kan ligga till grund för det
kunskapshöjande arbetet.



att Västerås stad genomför en återkommande kartläggning av
förekomsten av kommersiell sexuell exploatering och dithörande
människohandel inom staden. Resultatet av kartläggningen ska redovisas
till kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande, daterat 2022-0426, lämnat följande förslag till beslut:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar barn- och
utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 2022-04-26, som sitt eget och
överlämnar det till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Carin Lidman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt
förvaltningens förslag till beslut med bifall från ordföranden själv, och att
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt det.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kopia till
Kommunstyrelsen
VC Gymnasiet
VC Grundskolan
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2022-04-26

UAN 2022/00297- 1.7.1

Barn- och utbildningsförvaltningen
Amanda Nääf
Epost: amanda.naaf@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande – Motion från (V) om att stoppa sexuell exploatering
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fått ett uppdrag om att yttra
sig om en remiss av en motion från (v) om att stoppa sexuell exploatering.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 juni 2022.
Motion från (V) om att stoppa sexuell exploatering
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:
att Västerås stads skolor samt berörda förvaltningar och bolag mer
systematiskt arbetar med attityder gentemot sexköp, i syfte att minska
efterfrågan på köp av sexuella tjänster.
att Västerås stad tillsammans med Region Västmanland utreder
förutsättningarna för att starta och driva en MIKA-mottagning för de som
behöver vård till följd av kommersiell sexuell exploatering.
att anställda inom Västerås stads förvaltningar, som i sitt yrke kommer i
kontakt med unga eller vuxna som har erfarenhet av kommersiell sexuell
exploatering, erbjuds utbildning på området. Jämställdhetsmyndighetens
utbildningsmaterial i webbkursen ”Sexuell exploatering av barn, prostitution
och människohandel” kan ligga till grund för det kunskapshöjande arbetet.
att Västerås stad genomför en återkommande kartläggning av förekomsten
av kommersiell sexuell exploatering och dithörande människohandel inom
staden. Resultatet av kartläggningen ska redovisas till kommunfullmäktige.
Yttrande gällande förslagen i motion från (V) om att stoppa sexuell
exploatering
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens bedömning
Ett mer systematiskt arbete med attityder gentemot sexköp för att minska köp av
sexuella tjänster

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ser positivt på förslagets ambition
att motverka sexuell exploatering. Nämnden kan bidra till arbetet med att
arbeta mer systematiskt med attityder gentemot sexköp för att minska köp av
sexuella tjänster och därmed bidra till arbetet för att mäns våld mot kvinnor
ska upphöra.
Utredning om förutsättningarna att starta och driva en MIKA-mottagning
Enligt förslaget är det oklart vad ett genomförande skulle innebära för
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter. En utredning
behöver genomföras ur ett stadsövergripande perspektiv samt sannolikt även
i samverkan med andra aktörer som exempelvis Region Västmanland,
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Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen. Förslaget betraktas ändå som
positivt.
Utbildning till alla medarbetare som kommer i kontakt med unga eller vuxna
som har erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering
Förslaget om en förstärkning av utbildningen är positivt och något som kan
bidra till ett bättre arbete för att förebygga och hantera frågorna.
Västerås stad ska genomföra och till kommunfullmäktige redovisa en
kartläggning en återkommande kartläggning av kommersiell sexuell
exploatering och människohandel
Att få mer information för att kunna stärka arbetet inom området är positivt.
Det är dock osäkert hur behovet av information ser ut i nuläget. Både
Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen har uppdrag som berör detta
område. Det saknas idag en analys av hur funktionellt arbetet är, och om
behovet är att skapa nya forum för samverkan, nya kartläggningar, eller om
det är tillräckligt att förstärka redan befintliga insatser för att nå samma
effekt som förslaget är ute efter. Förslaget behöver utredas mer, för att veta
vad det skulle innebära för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
verksamheter. Utredningen behöver genomföras ur ett stadsövergripande
perspektiv samt i samverkan med andra aktörer som exempelvis Region
Västmanland, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen. Förslaget
betraktas ändå som positivt.
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Bilaga: Bakgrund
Rättslig reglering
Skollagen 1 kap. 5 § ger skolor i uppdrag att utforma utbildningen ”i
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de
mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet
mellan människor.”
Av 1 kap. 5 § framgår även att den ”som verkar inom utbildningen ska
främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av
kränkande behandling.”
Att undervisa om Sveriges lagstiftning och vad som är lagligt respektive
olagligt ska inte kräva ett särskilt utpekat uppdrag även när det gäller
området att motverka kommersialiseringen av sexuella tjänster. Sveriges
lagstiftning, som förbjuder köp av sexuella tjänster, är utformad så att inte
personer som har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning begår ett
brott, medan det är brottsligt att köpa sexuella tjänster. (Brottsbalken
(1962:700) 6 kap. 11–12 §§)
Läroplanen för gymnasiet har uppdaterats i SKOLFS 2021:9, som gäller
sedan 2021-07-02 och kommer tillämpas första gången på utbildning från
och med höstterminen 2022. En tanke med förändringen är att betona vikten
av samtycke. Även jämställdhetsperspektivet betonas i den nya läroplanen
för gymnasiet.
”Skolan har uppgiften att förmedla och förankra grundläggande värden,
främja elevernas lärande och förbereda dem för att arbeta och verka i
samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör
den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från
grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som
alla omfattas av.” (…) Skolan har ett ansvar för att eleverna återkommande i
utbildningen får möta frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer.
Utbildningen ska därigenom främja alla elevers hälsa och välbefinnande
samt stärka deras förutsättningar att göra medvetna och självständiga val.
Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och andras
rättigheter och förmedla betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av
samtycke. I utbildningen ska maktstrukturer kopplade till kön och
hedersrelaterat våld och förtryck kritiskt granskas. Eleverna ska även ges
möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och
sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i
pornografi”. (s. 4 SKOLFS 2021:9)
Av läroplanen framgår även följande:
”Skolans mål är att varje elev
− kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om
mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt
personliga erfarenheter,
− respekterar andra människors egenvärde samt deras kroppsliga och
personliga integritet,
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− tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och
kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor” (SKOLFS
2021:9, s. 8-9)
Myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga är
skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får
kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även de som är
verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör
uppgifter som berör barn och unga har motsvarande skyldighet
(Socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap. 1 § punkt 1 och 4).
Sveriges jämställdhetspolitiska mål
Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt
att forma samhället och sina egna liv.
Det finns också sex jämställdhetspolitiska delmål:


En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha
samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att
forma villkoren för beslutsfattandet i samhällets alla sektorer.



Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter
och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk
självständighet livet ut.



Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha
samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval
och personlig utveckling.



Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor
och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att
ge och få omsorg på lika villkor.



Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma
förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på
lika villkor.



Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och
pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Det sjätte delmålet, att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, är det som
främst är relevant när det gäller arbetet mot kommersiell sexuell
exploatering.
I En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
(Utdrag (kapitel 5, sid 109-155) ur Makt, mål och myndighet – feministisk
politik för en jämställd framtid Skr. 2016/17:10) framgår:
”Regeringens ambition är att verka för en omorientering, från ett reaktivt till
ett proaktivt förhållningssätt, och att främja utvecklingen av effektiva
åtgärder för att förhindra både att våld utövas och att våld upprepas. För att
åstadkomma detta fordras ett bredare och mer konstruktivt engagemang av
män och pojkar än tidigare samt en uppgörelse med normer som rättfärdigar
våld och begränsningar av kvinnors och flickors handlingsutrymme och
livsval.” (ibid, s. 109)
”Strategins politiska målsättningar är:
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ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld,



förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för
våldsutsatta kvinnor och barn,



effektivare brottsbekämpning samt



förbättrad kunskap och metodutveckling.” (ibid, s. 119)

”Strategins fjärde målsättning handlar om behov av förbättrad kunskap och
metodutveckling. Med det avses kunskap om mäns våld mot kvinnor hos
allmänheten samt berörda yrkesgrupper och beslutsfattare på alla
samhällsnivåer, liksom utveckling av metoder och arbetssätt för att motverka
våldet genom forskning, utvärdering och uppföljning.” (ibid, s. 120)
Jämställhetsmyndighetens uppdrag är bland annat att bidra med kunskap,
metoder och stöd i genomförandet till lokala och regionala aktörer i särskilda
frågor som våldsförebyggande arbete, hedersrelaterat våld och förtryck,
prostitution och människohandel. (ibid, s. 123)
I Västerås stads jämställdhetspolicy hänvisas till regeringens mål för
jämställdhetspolitiken.
Västerås stads jämställdhetspolicy
Av Västerås stads jämställdhetspolicy framgår bland annat följande:
”Arbetet med jämställdhet är ledningsstyrt på alla nivåer. Det vill säga, det är
cheferna på alla nivåer som ansvarar för arbetet med jämställdhet och
jämställdhetsintegrering i sin verksamhet. Direktörer och VD i kommunala
bolag ansvarar för att arbetet följer Jämställdhetspolicyn och gällande
lagstiftning. Chefer på alla nivåer ansvarar för att efterfråga resultat av och
följa upp jämställdhetsarbetet i sin verksamhet. Cheferna ansvarar även för
att identifierad ojämställdhet i verksamheten åtgärdas.
Alla medarbetare ansvarar utifrån sina befogenheter till att de kommunala
verksamheterna har med ett jämställdhetsperspektiv i sitt ordinarie arbete.”
(Västerås stads jämställdhetspolicy, dnr. KS 2021/00840, antagen av
Kommunfullmäktige 2021-11-11, s. 5)
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (V) om att
stoppa sexuell exploatering
Beslut
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till
yttrande, daterat 2022-05-13, som sitt eget och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Vänsterpartiet om att stoppa
sexuell exploatering till bland annat grundskolenämnden för yttrande.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 juni 2022.
I motionen föreslås:
1. att Västerås stads skolor samt berörda förvaltningar och bolag mer
systematiskt arbetar med attityder gentemot sexköp, i syfte att minska
efterfrågan på köp av sexuella tjänster.
2. att Västerås stad tillsammans med Region Västmanland utreder
förutsättningarna för att starta och driva en MIKA-mottagning för de som
behöver vård till följd av kommersiell sexuell exploatering.
3. att anställda inom Västerås stads förvaltningar, som i sitt yrke kommer i
kontakt med unga eller vuxna som har erfarenhet av kommersiell sexuell
exploatering, erbjuds utbildning på området. Jämställdhetsmyndighetens
utbildningsmaterial i webbkursen ”Sexuell exploatering av barn,
prostitution och människohandel” kan ligga till grund för det
kunskapshöjande arbetet.
4. att Västerås stad genomför en återkommande kartläggning av
förekomsten av kommersiell sexuell exploatering och dithörande
människohandel inom staden. Resultatet av kartläggningen ska redovisas
till kommunfullmäktige.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till
yttrande, daterat 2022-05-13, som sitt eget och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden
beslutar enligt det.
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Amanda Nääf
Epost: amanda.naaf@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (V) om att
stoppa sexuell exploatering
Grundskolenämnden har fått i uppdrag att yttra sig gällande en motion från
vänsterpartiet om att stoppa sexuell exploatering. Yttrandet ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 juni 2022.
Motion från (V) om att stoppa sexuell exploatering
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. att Västerås stads skolor samt berörda förvaltningar och bolag mer
systematiskt arbetar med attityder gentemot sexköp, i syfte att minska
efterfrågan på köp av sexuella tjänster.
2. att Västerås stad tillsammans med Region Västmanland utreder
förutsättningarna för att starta och driva en MIKA-mottagning för de som
behöver vård till följd av kommersiell sexuell exploatering.
3. att anställda inom Västerås stads förvaltningar, som i sitt yrke kommer i
kontakt med unga eller vuxna som har erfarenhet av kommersiell sexuell
exploatering, erbjuds utbildning på området. Jämställdhetsmyndighetens
utbildningsmaterial i webbkursen ”Sexuell exploatering av barn,
prostitution och människohandel” kan ligga till grund för det
kunskapshöjande arbetet.
4. att Västerås stad genomför en återkommande kartläggning av
förekomsten av kommersiell sexuell exploatering och dithörande
människohandel inom staden. Resultatet av kartläggningen ska redovisas
till kommunfullmäktige.
Yttrande gällande förslagen i motion från (V) om att stoppa sexuell
exploatering
Grundskolenämndens bedömning

Ett mer systematiskt arbete med attityder gentemot sexköp för att minska
köp av sexuella tjänster
Grundskolenämnden ser positivt på förslagets ambition att motverka sexuell
exploatering. Nämnden kan bidra till arbetet med att arbeta mer systematiskt
med attityder gentemot sexköp för att minska köp av sexuella tjänster och
därmed bidra till arbetet för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I den
reviderade läroplanen för grundskolan som ska tillämpas första gången för
höstterminen 2022 förstärks skolans ansvar att arbeta med sexualitet,
samtycke och relationer. Det förutsätter ett förstärkt och mer systematiskt
arbete, exempelvis med att förmedla betydelsen av samtycke, kunskap om
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maktstrukturer kopplade till kön, hedersrelaterat våld och förtryck samt
utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till framställningar av relationer
och sexualitet i olika medier och sammanhang, bland annat pornografi.
Utredning om förutsättningarna att starta och driva en MIKA-mottagning
Enligt förslaget är det oklart vad ett genomförande skulle innebära för
grundskolenämndens verksamheter. En utredning som ur flera perspektiv
belyser vad en MIKA-mottagning skulle innebära, vilka förutsättningar som
krävs och vilka aktörer som skulle beröras ses som positivt.
Utbildning till alla medarbetare som kommer i kontakt med unga eller vuxna
som har erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering
Förslaget om en förstärkning av utbildningen är positivt och något som kan
bidra till ett bättre arbete för att förebygga och hantera frågorna.
Grundskolenämnden vill betona att det även är viktigt utbildningen blir
integrerad med arbetet som redan utförs av skolans elevhälsopersonal, till
exempel skolkuratorer, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck och
skolpsykologer.
Västerås stad ska genomföra och till kommunfullmäktige redovisa en
kartläggning en återkommande kartläggning av kommersiell sexuell
exploatering och människohandel
Att få mer information för att kunna stärka arbetet inom området är positivt.
Det är dock osäkert hur behovet av information ser ut i nuläget. Både
Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen har uppdrag som berör detta
område. Det saknas idag en analys av hur funktionellt arbetet är, och om
behovet är att skapa nya forum för samverkan, nya kartläggningar, eller om
det är tillräckligt att förstärka redan befintliga insatser för att nå samma
effekt som förslaget är ute efter. Förslaget behöver utredas mer, för att veta
vad det skulle innebära för grundskolenämndens verksamheter.
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Bilaga: Bakgrund
Rättslig reglering
Skollagen 1 kap. 5 § ger skolor i uppdrag att utforma utbildningen ”i
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de
mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet
mellan människor.”
Av 1 kap. 5 § framgår även att den ”som verkar inom utbildningen ska
främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av
kränkande behandling.”
Att undervisa om Sveriges lagstiftning och vad som är lagligt respektive
olagligt ska inte kräva ett särskilt utpekat uppdrag även när det gäller
området att motverka kommersialiseringen av sexuella tjänster. Sveriges
lagstiftning, som förbjuder köp av sexuella tjänster, är utformad så att inte
personer som har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning begår ett
brott, medan det är brottsligt att köpa sexuella tjänster. (Brottsbalken
(1962:700) 6 kap. 11–12 §§)
Läroplanen för grundskolan har uppdaterats i SKOLFS 2021:5, som gäller
sedan 2021-07-02 och kommer tillämpas första gången på utbildning från
och med höstterminen 2022. I den reviderade läroplanen förstärks skolans
ansvar att arbeta med sexualitet, samtycke och relationer.
Av läroplanen framgår att:
”Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden,
främja elevernas lärande och förbereda dem för att arbeta och verka i
samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör
den gemensamma referensram alla i samhället behöver. (…) Skolan har ett
ansvar för att eleverna återkommande under skolgången får möta frågor som
rör sexualitet, samtycke och relationer. Utbildningen ska därigenom främja
alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsättningar att
göra medvetna och självständiga val. Skolan ska bidra till att eleverna
utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen
av att sexualitet och relationer präglas av samtycke. I utbildningen ska
maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck
kritiskt granskas. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt
förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och
sammanhang, bland annat i pornografi.” (SKOLFS 2021:5, s. 4)
Av läroplanen framgår även följande:
”Skolans mål är att varje elev
− kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på
kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska
värderingar samt personliga erfarenheter,
− respekterar andra människors egenvärde samt deras kroppsliga och
personliga integritet,
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− tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och
kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor” (SKOLFS
2021:5, s. 6)
Myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga är
skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får
kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även de som är
verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör
uppgifter som berör barn och unga har motsvarande skyldighet
(Socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap. 1 § punkt 1 och 4).
Sveriges jämställdhetspolitiska mål
Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt
att forma samhället och sina egna liv.
Det finns också sex jämställdhetspolitiska delmål:


En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha
samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att
forma villkoren för beslutsfattandet i samhällets alla sektorer.



Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter
och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk
självständighet livet ut.



Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha
samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval
och personlig utveckling.



Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor
och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att
ge och få omsorg på lika villkor.



Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma
förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på
lika villkor.



Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och
pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Det sjätte delmålet, att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, är det som
främst är relevant när det gäller arbetet mot kommersiell sexuell
exploatering.
I En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
(Utdrag (kapitel 5, sid 109-155) ur Makt, mål och myndighet – feministisk
politik för en jämställd framtid Skr. 2016/17:10) framgår:
”Regeringens ambition är att verka för en omorientering, från ett reaktivt till
ett proaktivt förhållningssätt, och att främja utvecklingen av effektiva
åtgärder för att förhindra både att våld utövas och att våld upprepas. För att
åstadkomma detta fordras ett bredare och mer konstruktivt engagemang av
män och pojkar än tidigare samt en uppgörelse med normer som rättfärdigar
våld och begränsningar av kvinnors och flickors handlingsutrymme och
livsval.” (ibid, s. 109)
”Strategins politiska målsättningar är:
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ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld,



förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för
våldsutsatta kvinnor och barn,



effektivare brottsbekämpning samt



förbättrad kunskap och metodutveckling.” (ibid, s. 119)

”Strategins fjärde målsättning handlar om behov av förbättrad kunskap och
metodutveckling. Med det avses kunskap om mäns våld mot kvinnor hos
allmänheten samt berörda yrkesgrupper och beslutsfattare på alla
samhällsnivåer, liksom utveckling av metoder och arbetssätt för att motverka
våldet genom forskning, utvärdering och uppföljning.” (ibid, s. 120)
Jämställhetsmyndighetens uppdrag är bland annat att bidra med kunskap,
metoder och stöd i genomförandet till lokala och regionala aktörer i särskilda
frågor som våldsförebyggande arbete, hedersrelaterat våld och förtryck,
prostitution och människohandel. (ibid, s. 123)
I Västerås stads jämställdhetspolicy hänvisas till regeringens mål för
jämställdhetspolitiken.
Västerås stads jämställdhetspolicy
Av Västerås stads jämställdhetspolicy framgår bland annat följande:
”Arbetet med jämställdhet är ledningsstyrt på alla nivåer. Det vill säga, det är
cheferna på alla nivåer som ansvarar för arbetet med jämställdhet och
jämställdhetsintegrering i sin verksamhet. Direktörer och VD i kommunala
bolag ansvarar för att arbetet följer Jämställdhetspolicyn och gällande
lagstiftning. Chefer på alla nivåer ansvarar för att efterfråga resultat av och
följa upp jämställdhetsarbetet i sin verksamhet. Cheferna ansvarar även för
att identifierad ojämställdhet i verksamheten åtgärdas.
Alla medarbetare ansvarar utifrån sina befogenheter till att de kommunala
verksamheterna har med ett jämställdhetsperspektiv i sitt ordinarie arbete.”
(Västerås stads jämställdhetspolicy, dnr. KS 2021/00840, antagen av
Kommunfullmäktige 2021-11-11, s. 5)

ö

Motion till Västerås kommunfullmäktige

Stoppa sexuell exploatering
Samtycke kan inte köpas. Köp av sexuella tjänster - kommersiell sexuell exploatering - är en del av det
sexuella våld som riktas mot framför allt kvinnor och flickor, men även män och HBTQI-personer. Idag är
människohandel världens tredje vanligaste brott. Kommersiell sexuell exploatering innebär att någon utför
sexuella handlingar mot ersättning. Ersättningen kan vara pengar, saker, alkohol, droger, någonstans att bo
med mera och kan ges till den som utför handlingarna eller till en tredje part.
Utifrån nationell statistik har upp till 2 000 västeråsare utsatts för kommersiell sexuell exploatering.
Snittåldern för de som utsätts första gången är 15 år. I programmet Sommar i P1 berättade västeråsaren
Mathilda Hofling om hur unga tvingas sälja sig och hur de, ofta via nätet, luras in till en värld av våldtäkter
och övergrepp. Förövarna är vanligen män, med varierande ekonomisk och social bakgrund. Enligt
Folkhälsomyndigheten har var tionde svensk man har köpt sex någon gång i sitt liv.
Västerås stad behöver ta ett ansvar för de som utsätts för kommersiell exploatering. I rapporten Ingen hörde
ropen på hjälp från organisationerna Child 10, Inte Din Hora och Ellen Centret anger de som blivit utsatta för
kommersiell sexuell exploatering att det finns ett ”akut behov av generell resurs- och kompetensförstärkning
för att säkerställa att hjälp ges tillräckligt snabbt, att den ges tillräckligt länge och att hjälpen är anpassad för
att möta komplex problematik”.
Sedan en tid tillbaka finns en så kallad KAST-mottagning i Västerås. KAST står för köpare av sexuella
tjänster och mottagningen är specialiserad på att möta de som vill sluta köpa sex, har funderingar kring
sexköp eller upplever sig ha ett sexmissbruk. Nu vill vi att Västerås stad, gärna tillsammans med Region
Västmanland, startar en så kallad MIKA-mottagning som finns i flera andra städer. Där erbjuds stöd och
rådgivning till de som har erfarenhet av sex mot ersättning, att skada sig med sex eller har varit utsatta för
människohandel. Även de som har erfarenhet av sugardejting, sålt filmer eller bilder är välkomna.
Eftersom många är barn när de utsätts första gången behöver även elevhälsan, barn- och ungdomspsykiatrin
och ungdomsmottagningar vara instanser som möter den utsatta med större kunskap och förståelse kring
kommersiell sexuell exploatering.
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:
att Västerås stads skolor samt berörda förvaltningar och bolag mer systematiskt arbetar med attityder
gentemot sexköp, i syfte att minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster.
att Västerås stad tillsammans med Region Västmanland utreder förutsättningarna för att starta och driva en
MIKA-mottagning för de som behöver vård till följd av kommersiell sexuell exploatering.
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att anställda inom Västerås stads förvaltningar, som i sitt yrke kommer i kontakt med unga eller vuxna som
har erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering, erbjuds utbildning på området.
Jämställdhetsmyndighetens utbildningsmaterial i webbkursen ”Sexuell exploatering av barn, prostitution och
människohandel” kan ligga till grund för det kunskapshöjande arbetet.

att Västerås stad genomför en återkommande kartläggning av förekomsten av kommersiell sexuell
exploatering och dithörande människohandel inom staden. Resultatet av kartläggningen ska redovisas till
kommunfullmäktige.
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