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Sammanfattning
Det är viktigt att ungdomar som råkar ut för brott får det stöd de behöver
för att kunna leva tryggt i vardagen. Stödcentra på sex polisstationer i
Stockholm fyller en viktig funktion för att ge ungdomarna detta stöd. En
samordnad funktion behövs och den uppgiften har Precens som huvudman
för verksamheten. Medling mellan förövare och offer ingår och kan ses
som en del i stadens aktiva brottsförebyggande arbete i samverkan med
polisen.
Förvaltningen anser att en stadsövergripande verksamhet lämpligast bör
finansieras med centrala medel och att det är stadens ansvar att garantera
stödcentras fortsatta verksamhet år 2007.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialtjänstavdelningen i samarbete med avdelningen förskola – skola.
Bakgrund
Ett stödcentrum för unga brottsoffer startade 1999 som ett samverkansprojekt mellan polismyndigheten och socialtjänstförvaltningen. Orsaken var
en kraftig ökning av antalet unga brottsoffer samt att unga brottsoffer är i
behov av ett helt annat sorts stöd än vuxna brottsoffer. Idag finns stödcentrum på sex polisstationer i Stockholm. Socialtjänstnämnden och Kompetensfonden finansierar verksamheten till och med utgången av 2006 med
bidrag från stadsdelsnämnderna i Västerort och Järva. Huvudman för
verksamheten är Precens (Preventionscentrum i Stockholm) inom socialtjänstförvaltningen. Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till samtliga
stadsdelsnämnder. Remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast
2006-09-29.
Remissen
Remissen innehåller en rapport om verksamheten och hur den är organiserad. En fråga som inte är löst är den framtida finansieringen. Ett centralt
beslut efterlyses, då det inte finns något samstämmigt intresse hos stadsdelsförvaltningarna att helt ta över verksamheterna fr.o.m. år 2007.
En utvärdering av verksamheten vid Söderorts stödcentrum har inletts med
fokus på verksamhetens brottsförebyggande effekt. Resultatet kommer att
presenteras i en rapport till socialtjänstnämnden.
Precens skriver i tjänsteutlåtandet till verksamhetsrapporten att under den tid
stödcentra har varit verksamma har de tydligt visat sig uppfylla ett stort,
tidigare delvis dolt, behov. Verksamheterna bidrar till att brottets skadeverkningar, exempelvis offrets rädsla för att bli utsatt för nya brott, reduceras så
att han eller hon kan återgå till ett normalt fungerande liv. Ett av de problem
stödcentra arbetar med är tendensen att unga brottsoffer inte vill polisanmäla
brotten. Detta gäller framför allt de socialt mest utsatta förorterna. Stödcentrum ger ungdomarna stöd på olika sätt i rättsprocessen. Verksamheten på
stödcentra motsvarar således även de krav som sedan år 2002 ställs i socialtjänstlagens 5 kap. 11 § om brottsoffer:
”Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes
anhöriga får stöd och hjälp…”
Verksamheterna med stödcentrum för unga brottsoffer och medling bör
också ses som en del i stadens aktiva brottsförebyggande arbete som drivs
i samverkan med andra myndigheter, framför allt polisen.
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Förvaltningens synpunkter
Det är viktigt att ungdomar som råkar ut för brott får det stöd de behöver
för att kunna leva tryggt i vardagen. Stödcentra på sex polisstationer i
Stockholm fyller en viktig funktion för att ge ungdomarna detta stöd.
Förvaltningen har ett etablerat samarbete med stödcentra och hänvisar
ungdomar som råkat ut för brott till verksamheten. Förvaltningens egen
verksamhet ”pepgrupp” riktar sig enbart till flickor.
En samordnad funktion för stödcentra i staden behövs och den uppgiften
har Precens som huvudman för verksamheten. Medling mellan förövare
och offer ingår och kan ses som en del i stadens aktiva brottsförebyggande
arbete i samverkan med polisen.
Av verksamhetsrapporten framgår att samtliga stödcentra har erfarenheten
av att skolor, framför allt högstadieskolor är vanliga brottsplatser. Den
uppskattning som görs, är att 20-30 procent av de aktuella brotten har
begåtts i eller i nära anslutning till skolan.
Skolans ansvar för att göra elevernas vardag i skolan trygg är stort. Den
nya lag ”Trygghet, respekt och ansvar- om förbud mot diskriminering och
annan kränkande behandling av barn och elever”, som kom 1 april 2006
betonar skolans roll i detta förebyggande arbete. Enligt lagen ska den som
ansvarar för den skollagsreglerade verksamheten bedriva ett målinriktat
arbete för att främja de ändamål som bär upp lagen. Medel avsätts för det
brottsförebyggande arbetet lokalt i stadsdelen och i det allmänt förebyggande arbetet prioriteras insatser riktade till ungdomar.
Förvaltningen anser att en stadsövergripande verksamhet lämpligast finansieras med centrala medel och att staden bör garantera stödcentras fortsatta
verksamhet år 2007. Kringliggande kommuner vars ungdomar går på stadens stödcentra, bör också påverkas att bidra till kostnaderna.
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