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Erbjudande till kommunerna i Stockholms län 
 
Stockholms stad bedriver verksamheter som vänder sig till personer   
som är utsatta för prostitution, människohandel eller sexuellt våld. 
Socialförvaltningen erbjuder nu samtliga kommuner i Stockholms 
län att, via avtal, kunna erbjuda sina kommuninnevånare de 
insatser som verksamheterna Mikamottagningen, KAST (köpare av 
sexuella tjänster) och regionkoordinatorn tillhandahåller. Detta på 
samma sätt som att länets kommuner är anslutna till Origos 
resurscentrum. 
 
Länsstyrelsen i Stockholm har, tillsammans med Kriminalvården, 
Polisen, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm, tagit 
fram en gemensam strategi för länet för att förebygga och bekämpa 
våld (Länsstyrelsens rapport 2019:23). Strategin omfattar områden 
som; våld i nära relation, sexuellt våld oberoende relation, prostitu-
tion, människohandel för sexuella ändamål samt hedersrelaterat våld 
och förtryck. Länets kommuner har ett ansvar för och en central roll i 
att uppnå strategins åtta målsättningar. Till exempel att våldsutsatta 
vuxna och barn har tillgång till insatser utifrån sina behov. Ett annat 
exempel är våldsutövare har tillgång till återfallsförebyggande 
insatser. 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt efter uppdrag i budget 2020 har 
socialförvaltningen i Stockholm fått ansvar för att sondera intresset 
hos kommunerna i länet om det finns ett behov av ett 
länsövergripande centrum för personer utsatta för prostitution, 
människohandel eller sexuellt våld. Via avtal med Stockholms stad, 
ges länets kommuner möjlighet att ta del av de insatser som Mika-
mottagningen, KAST och regionkoordinatorerna tillhandahåller. 
Detta erbjudande kan vara ett alternativ för de kommuner som 
kanske inte har möjlighet att erbjuda specialiserade insatser inom 
området och därmed kunna uppfylla sin del i den gemensamma 
strategin för länet. Ingående kommuner kommer att erbjudas 
representationsskap i en styrgrupp. 
 
Mikamottagningen och KAST 
Stockholms stad har sedan 1970-talet bedrivit uppsökande arbete 
riktat mot prostitution. Verksamheterna Mikamottagningen och 
KAST (köpare av sexuella tjänster) har alltså en lång och gedigen 
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erfarenhet kring att arbeta med målgrupperna. Mikamottagningen är 
idag ett kunskapscentrum (utbildning och konsultation) för 
yrkesverksamma i frågor som rör prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål. KAST erbjuder föreläsningar och utbildningar 
till yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen. 
KAST har också medverkat när andra kommuner har startat upp 
liknande verksamhet. Sammantaget omfattar Mikamottagningen 
och KAST totalt 6,5 anställningar exkl. enhetschef. Se bilaga 1 för 
en närmare beskrivning av verksamheterna. 
 
Regionskoordinatorn 
Regionkoordinatorn i Stockholm arbetar i hela Stockholms län samt 
Gotland, utifrån polisens regionindelning, och är en del i den 
nationella samordningen mot prostitution och människohandel. 
Regionkoordinatorn har som uppdrag att följa en individ genom ett 
ärende och i kontakten med relevanta myndigheter och civila 
aktörer. Regionkoordinatorn är fördelad på två anställningar där en 
är inriktad mot prostitution och människohandel av vuxna och en är 
inriktad på människohandel av barn/unga. Se bilaga 1 för en 
närmare beskrivning av verksamheten. 
 
Ekonomisk beräkning 
Utgångspunkten för ett avtal är att kostnaden på 4,0 mnkr för totalt 
fem anställningar (Mikamottagningen 2, KAST 1, Regionkoordina-
torerna 2) fördelas utifrån kommunernas befolkningsmängd. Se 
bilaga 2 för kostnadsfördelning per kommun (inklusive Stockholm). 
 
Intresseanmälan 
Intresseanmälan skickas senast 20 augusti 2020 till  
Inger Åsebo, bitr. avdelningschef 
inger.aasebo@stockholm.se 
 
Frågor  
Vid frågor och för mer information om erbjudandet kontakta 
Jenny Swärd, avdelningschef socialtjänstavdelningen 
tfn 08-508 25 350, jenny.sward@stockholm.se 
 
Vid frågor kring verksamheternas innehåll och insatser kontakta 
respektive bitr. enhetschef. 

• Mikamottagningen och KAST 
Pia Ringkrans, enhetschef, tfn 08-508 257 17 
pia.ringkrans@stockholm.se 

• Regionkoordinatorn 
Lena Svärd, enhetschef, tfn 08-508 33 262 
lena.k.svard@stockholm.se 
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Bilaga 1  Verksamhetsbeskrivningar 
 
 
Mikamottagningen 
Mikamottagningen arbetar för att vuxna personer (från 18 år) som 
har erfarenhet av sex mot ersättning och/eller skadar sig med sex, 
eller är utsatta för människohandel för sexuella ändamål får det stöd 
de behöver och därmed kommer ut ur prostitution. Kontakten är 
kostnadsfri och anonym. Stödet omfattar samtal av rådgivande 
karaktär och praktiskt stöd. Bland klienterna är 20-30 % (av 95 
klienter per år, i genomsnitt de senaste tre åren) anonyma men det 
antas att dessa är hemmahörande i annan kommun än Stockholm. 
 
I de årliga brukarenkäterna visar kommentarerna att brukarna är 
mycket nöjda med verksamheten och det bemötande de fått. 
 

• År 2018 arbetade Mikamottagningen med 106 klienter och 
på brukarenkätens fråga "samtalen har haft en positiv 
inverkan på min livssituation" svarade 87 % stämmer 
mycket bra och 12,5 % stämmer bra.  

 
• År 2019 arbetade Mikamottagningen med 71 klienter och på 

samma fråga som ovan, svarade 76,7 % stämmer mycket bra 
och 23,2 % stämmer bra. 

 
Verksamheten samarbetar med regionen, för länkning av personer i 
behov av trauma- eller annan behandling, liksom till psykiatri, 
sjukvård och stadsdelsförvaltningar. Mikamottagningen är 
samlokaliserade med Mika Hälsa som är en sex- och 
samlevnadsmottagning som drivs av Region Stockholm.  
 
Mikamottagningen arbetar även uppsökande i gatumiljö och på 
internet samt förebyggande genom konsultation och kunskaps-
spridning. Konsultationer till andra yrkesverksamma har under de 
tre senaste åren (2017-2019) uppgått till totalt 114 stycken varav 40 
stycken har varit till yrkesverksamma i kranskommuner. Hittills 
under år 2020 har 12 konsultationer berört kranskommuner. 
 
 
KAST - Köpare Av Sexuella Tjänster 
KAST vänder sig till personer över 18 år som köper sexuella 
tjänster eller upplever att de har de förlorat kontrollen över sitt 
"porrsurfande" och/eller sexmissbruk. Vid KAST får personerna 
råd, stöd och/eller motiverande samtal. Kontakten, som är 
kostnadsfri, kan ske individuellt, tillsammans som par eller för 
anhöriga. Samtal sker via bokade besök, telefon eller e-post.  
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I genomförda uppföljningar återfinns följande resultat. 
År 2018 arbetade KAST med 153 klienter (och 13 anhöriga). 
− 94 % svarade att de slutat köpa sex 
 
År 2019 arbetade KAST med 121 klienter (och 14 anhöriga). 
− 70 % svarade att de slutat med porrsurf/annat  
− 82 % svarade att de slutat köpa sex  
 
KAST bedriver uppsökande arbete på nätet och i gatumiljö och där 
påträffas köpare från hela Stockholmsregionen. Det är av flera skäl 
svårt att hänvisa köpare till hemkommunen. Köparna vill inte 
kontakta socialtjänsten i sin hemkommun och det finns inte heller 
alltid någon tydlig liknande verksamhet att vända sig till samt att de 
oftast vill vara anonyma. De personer som vill vara helt anonyma 
får oftast samtalsstöd per telefon. 
 
KAST samarbetar med polisen som arbetar mot prostitution och 
människohandel i region Stockholm och Gotland. När polisen gör 
sina tillslag, så får de män som påträffas och lagförs, alltid 
information om KAST. Männen kommer från ”hela världen” men 
cirka 20-25 % är hemmahörande i kranskommunerna. KAST kan 
alltså inte, utifrån nuvarande uppdrag, erbjuda stöd till dessa 
personer. Inom ramen för detta samarbete har KAST hittills under 
2020 nått 50 köpare (inklusive Göteborg) och 36 av dessa greps i 
Stockholm. Av dessa 36 personer kom 8 personer från Stockholms 
kommun och resterande 28 personer var hemmahörande i 
kranskommunerna eller andra städer. Samarbetet med polisen 
renderade under år 2019 att KAST fick kontakt med 20 köpare. Av 
dessa kom 4 personer från Stockholms kommun, 4 personer från 
kranskommunerna samt 12 personer från andra städer (men greps i 
Stockholm). 
 
 
Regionkoordinatorn 
Jämställdhetsmyndigheten har ansvar för den nationella 
samordningen mot prostitution och människohandel och för en 
formaliserad stödprocess till utsatta personer. I denna stödprocess är 
regionkoordinatorerna ett viktigt led. Dessa finns i de sju regionerna 
Bergslagen, Stockholm, Mitt, Nord, Syd, Väst och Öst. 
Regionkoordinatorerna ska bistå myndigheter med stöd vid 
människohandelsärenden och fungera som en regional aktör med 
spetskompetens gällande människohandel. 
 
Regionkoordinatorn i Stockholm arbetar i hela Stockholms län samt 
Gotland, utifrån polisens regionindelning, och är en del i den 
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nationella samordningen mot prostitution och människohandel. 
Regionkoordinatorn har som uppdrag att följa en individ genom ett 
ärende och i kontakten med relevanta myndigheter och civila 
aktörer. Detta för att säkerställa att en person som utsatts för 
människohandel får sina behov av skydd och stöd tillgodosedda på 
ett rättssäkert sätt genom hela ärendehanteringen. Uppdraget 
innefattar att upprätthålla en effektiv och nära samverkan mellan 
socialtjänst och polis samt övriga relevanta aktörer så som till 
exempel Migrationsverket, Åklagarmyndigheten och civila aktörer, 
samt att bistå regionala myndigheter med metodstöd vid 
människohandelsärenden. Regionkoordinatorns uppdrag innefattar 
även att initiera utbildningstillfällen i regionen och fungera som en 
regional aktör med spetskompetens gällande människohandel. 
 
Regionkoordinatorn ingår i det myndighetsgemensamma 
(Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, 
Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, 
Polismyndigheten och Skatteverket) regeringsuppdraget i syfte 
utveckla och ta fram gemensamma kontrollmetoder för att motverka 
fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. 
 
Regionkoordinatorn har en viktig roll i att koordinera myndighets-
insatser utifrån ett brottsofferperspektiv samt att utveckla och stärka 
samverkan kring människohandel och människoexploatering. Efter 
år 2020 ska metoderna vara väl integrerade i myndigheternas 
verksamhet. 
 
Regionkoordinatorn är fördelad på två anställningar där en är 
inriktad mot prostitution och människohandel av vuxna och en är 
inriktad på människohandel av barn/unga. 
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