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Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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Göran Sjödin
Verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat motion (2012:73) av Thomas Rudin (s) om att
fler måste anmäla sexualbrott till bl. a Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.
Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäls bara 20 procent av alla sexualbrott i
Sverige. Majoriteten av offren är tjejer/kvinnor, en tredjedel av offren är under 15
år och de flesta brott sker inom hemmets väggar. Motionären yrkar att staden redogör för vilken strategi man tänker vidta för att öka anmälningsgraden av sexualbrott, att staden redogör vilka insatser man riktar till det förebyggande arbetet med
syfte att minska sexualbrott samt hur man arbetar med att öka den sexuella hälsan
bland stockholmarna.
Förvaltningen instämmer med motionären att de förebyggande insatserna måste synliggöra frågan om rätten till den egna kroppen och sexualiteten samt att vi måste arbeta aktivt med dessa frågor gentemot ungdomar. Sexualbrott hänger nära samman
med jämställdhet och makt, inte minst ur ett feministiskt perspektiv. Förvaltningen
menar att dessa frågor i första hand bör diskuteras i skolans undervisning eftersom
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man där når ut till alla barn och ungdomar. Frågan hör också hemma i stadens Ungdomsmottagningar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna samt har
behandlats i förvaltningsgruppen 2013-01-31.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat motion (2012:73) av Thomas Rudin (s) om att
fler måste anmäla sexualbrott till bl. a Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande senast
2013-03-01.

Sammanfattning av motionen
Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäls bara 20 procent av alla sexualbrott i
Sverige. Majoriteten av offren är tjejer/kvinnor och en tredjedel av offren är under
15 år. De flesta brott sker inom hemmets väggar.
Motionären yrkar att
 staden redogör för vilken strategi man tänker vidta för att öka anmälningsgraden av sexualbrott
 staden redogör vilka insatser man riktar till det förebyggande arbetet med
syfte att minska sexualbrott samt hur man arbetar med att öka den sexuella
hälsan bland stockholmarna.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer med motionären att de förebyggande insatserna måste
handla om att synliggöra frågan om rätten till den egna kroppen och sexualiteten
samt att vi måste arbeta aktivt med dessa frågor gentemot ungdomar. Sexualbrott
hänger nära samman med jämställdhet och makt, inte minst ur ett feministiskt perspektiv.
Förvaltningen menar att dessa frågor i första hand bör diskuteras i skolans undervisning eftersom man där når ut till alla barn och ungdomar. I Älvsjös kommunala skolor arbetar socialtjänstens fältassistenter tillsammans med skolans elevstöd och enhe-
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ten för fritid aktivt med olika kill- och tjejgrupper kring teman om attityder och bemötande flickor och pojkar emellan. Under hösten går en av fältassistenterna utbildning om maskulint våld, för att på sikt bättre koppla fungerande metoder och strategier i arbetet med ungdomar kring deras upplevelser av sexualiserat våld. Frågan hör
också hemma i stadens Ungdomsmottagningar, där man aktivt arbetar med dessa
frågor.
Älvsjö stadsdelsförvaltning utbildar också kontinuerligt all personal inom de myndighetsutövande enheterna i frågor som rör våld i nära relationer. De senaste åren
har även personal inom förskolan samt äldre och funktionsnedsatta utbildats. Ett
samarbete har pågått i flera år med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning i
form av kvinnostödjare, som bl.a. stödjer de våldsutsatta att våga polisanmäla. Ett
samarbete har dessutom inletts med närpolisen så att polisanmälningar som kommer in vad gäller våld i nära relationer förmedlas till stadsdelens kvinnofridshandläggare, som då tar kontakt med brottsoffren. De senaste åren har antalet kvinnor
som söker skydd ökat markant. Detta tolkar vi som en konsekvens av att personal
utbildats i att uppmärksamma tecken på våld samt att de ”vågar fråga”. Det har
troligtvis också blivit mer känt i stadsdelen att man får hjälp med skydd och stöd
när man efterfrågar detta.
Frågan om våld i nära relationer är en stående punkt vid stadsdelens månadsmöten
med myndighetsutövande cheferna, då också stadsdelens kvinnofridssamordnare
deltar.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

_________________________
Bilaga
Remissen
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