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Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
motion gällande att starta ett stödcentrum för unga personer som
blivit utsatta för sexuella övergrepp.
Förvaltningen delar skribentens syn på att det är en angelägen fråga
och en viktig målgrupp att arbeta med. Det finns idag fungerande
samverkansformer och upparbetade samarbetsrutiner mellan
verksamheter inom staden som bedriver stöd till personer som blivit
utsatta för sexuellt våld och med Region Stockholm samt
Polisregion Stockholm.
Södermalms stadsdelsförvaltning
Stadsdelsdirektörens stab och kansli
Medborgarplatsen 25
Box 4270
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Förvaltningen anser att det är viktigt att fortsätta utveckla det arbete
som redan pågår och att behoven som beskrivs i motionen kan
tillgodoses inom befintligt utbud.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
motion gällande att starta ett stödcentrum för personer som blivit
utsatta för sexuella övergrepp. Motionen är skriven av Alexandra
Mattsson Åkerström (V). Motionen har förutom till Södermalms
stadsdelsnämnd remitterats till stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta
och Skarpnäck, socialnämnden, stadsledningskontoret, polisregion
Stockholm, Region Stockholm, Stockholms Tjejjour med flera.
Remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 29 maj
2019.
Ärendet
Skribenten skriver att ett av de vanligaste brotten unga tjejer utsätts
för är sexualbrott. Stockholm stad har via Framtid Stockholm ett
etablerat samarbete med polisen inom ramen för stödcentrum Nord,
Syd och City för unga personer utsatta för brott. De erbjuder viktiga
insatser men staden behöver göra mer för att nå utsatta personer och
erbjuda ett sammanhållet stöd. Vänsterpartiet vill därför att staden
tar ett samlat grepp och inrättar ett stödcentrum för personer som
blivit utsatta för sexuella övergrepp, där den utsatte vid sidan av
socialtjänstens stöd, också kan få träffa polis och utbildad
vårdpersonal.
Med anledning av ovanstående yrkar skribenten:
- Att uppdra till socialnämnden att inrätta ett stödcentrum för
personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp i samverkan med
Polisen och region Stockholm.
- På stödcentrumet ska personer som blivit utsatta få ett
sammanhållet stöd och behandling. Resurser ska även finnas för
uppsökande arbete och utbildningsinsatser.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsdelsdirektörens stab i samverkan med
sociala avdelningen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen,
pensionärsrådet, ungdomsrådet och i rådet för funktionshindersfrågor den 13 maj 2019.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Stockholm stad har ett långsiktigt mål om att alla medborgare ska
vara trygga och att ingen ska behöva vara rädd för våld eller
förtryck. Förvaltningen delar skribentens synpunkt om att personer
som utsätts för sexuella övergrepp ska få det stöd från samhället
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som de har rätt till. Inom Stockholms stads verksamheter finns idag
flera alternativ för målgruppen.
Framtid Stockholm driver Stödcentrum för brottsutsatta i tre
regioner (Nord, Syd och City). Stödcentrums personal är lokaliserad
hos polisen och arbetar i nära samverkan med Polisregion
Stockholm. Stödcentrum tar emot unga brottsutsatta upp till 21 år
och erbjuder även stöd till vittnen och till föräldrar till brottsutsatta.
Förutom stödsamtal erbjuds bland annat juridisk rådgivning och
medverkan vid förhör och rättegång. Stödcentrum har ett upparbetat
samarbete med Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset,
där de dygnet runt tar emot personer som blivit utsatta för sexuella
övergrepp. Där finns ett team med medicinsk personal och
samtalsbehandlare och teamet erbjuder även uppföljningssamtal.
Om det däremot gäller barn under 18 år som misstänks ha blivit
utsatta för misshandel eller sexualbrott utreds och ges det stöd på
Barnahus Stockholm. Barnen får där träffa berörda personer på en
och samma plats. Där arbetar polis, socialtjänst, barnläkare och
barn- och ungdomspsykiatrin tillsammans för att hjälpa barnen.
I staden finns nio ungdomsmottagningar som tar emot unga upp till
23 år. På ungdomsmottagningen finns både medicinsk och
psykosocial kompetens och det är en arena som ungdomar väl
känner till och söker sig till för stöd kring olika frågor, däribland
sexuell utsatthet. Samtliga ungdomsmottagningar kan hänvisa
ungdomar till Järva ungdomsmottagning som bedriver
gruppverksamhet för flickor och unga kvinnor som varit utsatta för
våldtäkt och andra sexuella övergrepp.
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I Stockholms stad finns sedan 2018 fyra relationsvåldscentrum
(RVC). RVC erbjuder stöd och behandling både till våldsutövare
och till personer som blivit utsatta för våld i nära relation samt
hedersrelaterat våld och förtryck. Mikamottagningen bedriver
verksamhet i stadens regi och är samlokaliserad med Mika Hälsa,
Region Stockholm. Mikamottagningen vänder sig till personer som
har sex mot ersättning och/eller skadar sig med sex eller är utsatta
för människohandel i sexuella ändamål. Mikamottagningen erbjuder
samtalsstöd och praktisk hjälp vid kontakt med exempelvis
myndigheter. De bedriver även uppsökande arbete, framför allt på
internet. Även ungdomsjouren arbetar uppsökande genom att
bemanna operativa polisgrupper, exempelvis prostitutionsgruppen,
som fångar upp både köpare av sex och de som har sex mot
ersättning.
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Förvaltningen anser att frågan som motionen behandlar är
angelägen. Personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp är en
sårbar målgrupp som har rätt till stöd och hjälp. Som beskrivits
ovan har staden flera verksamheter som tar emot och ger stöd både
till brottsutsatta och till våldsutövare. Förvaltningen bedömer att det
är viktigt att fortsätta utveckla det arbete som redan pågår. Det finns
idag fungerande samverkansformer och upparbetade
samarbetsrutiner mellan verksamheter inom staden, med Region
Stockholm och med Polisregion Stockholm. Förvaltningen anser att
behoven som beskrivs i motionen kan tillgodoses inom det utbud
som finns idag.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
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