
 

 

Sex mot ersättning –  

att upptäcka, förstå och bemöta 

 
Utbildningsdag med workshop 

2 mars 2022 
Välkommen till en heldag med syfte att höja kunskapen och 

synliggöra personer med erfarenhet av sex mot ersättning samt 
utveckla stöd, risk- och skyddsbedömningar för denna grupp i 

länens kommuner. 
 

Bakgrund 
Ett flertal kommuner har framfört att det finns ett stort behov av att utveckla 
arbetet med personer med erfarenhet av sex mot ersättning och att det behöver 
ske inom ramen för ordinarie verksamhet i socialtjänsten. Att behovet finns ute i 
länens kommuner bekräftas av verksamheter i Göteborg Stad som möter 
målgruppen och som regelbundet hänvisar sökande till respektive kommun för 
stöd och hjälp.  Jämställdhetsmyndighetens nya RAPPORT bekräftar bilden att 
arbete behöver utvecklas i hela landet. 
Länsstyrelserna har nu möjlighet att i samverkan med Göteborg Stads 
verksamheter Mikamottagningen, KAST och länens regionkoordinatorer möta 
detta behov genom utbildning och därefter fortsatt erfarenhetsutbyte.  

Målgrupp 
Alla berörda/ansvariga inom kommunal socialtjänst  
 

Tid 
Onsdagen den 2 mars 2022 Kl. 09.00 – 15.30 

Plats 
Centralt belägen lokal i Göteborg som meddelas senare. 

Anmälan 
Välkommen att göra din anmälan i denna länk, ANMÄLNINGSLÄNK 

 

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/prostitution-och-manniskohandel-202123
https://www.lansstyrelsen.se/5.11bea54017ce98c9ce615015.html


 

 

 

Program 
 

 

Tider 
08.30-09.00 Kaffe/te och smörgås vid ankomst 
09.00‐09.15 Länsstyrelsen inleder och hälsar välkommen 
09.15‐10.15  Målgruppen, personer med erfarenhet av sex mot ersättning,  
 Hur når vi målgruppen? Behov och metod för arbetet. 
 Mikamottagningen Göteborg  
10.15-10.45 Paus 
10.45-11.15 Möte med den som köper sexuell tjänst 
 KAST Göteborg 
11.15-11.45 Länsövergripande resurs att ge praktisk konsultation och 

vägledning i ärenden som rör prostitution människohandel  
 Regionkoordinatorerna 
11.45-12.00 Information inför eftermiddagens workshop 
12.00-13.00 LUNCH 

 

Medverkande under dagen 

Mikamottagningen – Anna Isaksson, Annika Emriksson 
KAST – Maia Strufve, Eva-Lotta Hansson Palmqvist 
Regionkoordinatorer – Åsa Ekman, Emilie Holmström Ryffé 
Länsstyrelsen Västra Götaland – Anders Sandberg, Kajsa Bogren 
Processledare - Evalena Djerf och Ylva Fredén, Länsstyrelsen Västra Götaland 

Kontakt 
Anders Sandberg  Sigun Lilja 
Länsstyrelsen Västra Götaland Länsstyrelsen Halland 

anders.o.sandberg@lansstyrelsen.se  sigun.lilja@lansstyrelsen.se 

VÄLKOMNA!  

13.00-15.30 WORKSHOP 
 Evalena Djerf och Ylva Fredén leder oss under eftermiddagen att  
  undersöka hinder och möjligheter i arbetet för att skapa förutsättningar att nå  
  målgruppen på ett sätt som både är säkert och långsiktigt hållbart i kommunen. 
  Eftermiddagen vill landa i konkreta planer för deltagande kommuner för arbete 
   på hemmaplan. 

 

mailto:anders.o.sandberg@lansstyrelsen.se
mailto:sigun.lilja@lansstyrelsen.se

