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Remiss av Motion om inrättande av Stödcentrum
Stockholms stad.
Remiss från kommunstyrelsen, diarienummer KS 2019/252.
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motionen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen i Stockholms Stad har remitterat motion om
inrättande av Stödcentrum Stockholm stad. I motionen anser
skribenten att staden ska inrätta ett stödcentrum där personer som
blivit utsatta för sexuella övergrepp erbjuds sammanhållet stöd från
socialtjänst, polis och vårdpersonal. Vidare anser skribenten att
stadens uppsökande arbete för unga behöver resurser samt att staden
bör se över arbetet med förövare för att minska återfall i brott.
Förvaltningen anser att socialtjänsten erbjuder stöd och insatser för
barn, unga och vuxna som utsatts för sexuella övergrepp. Stödet och
insatserna finns lokalt i Järva vilket möjliggör för invånarna i
Spånga-Tensta stadsdelsområde att ta del av dessa.
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I och med att Region Stockholm oftast är den primära ingången till
stöd och insatser för personer som blivit utsatta för sexuella
övergrepp anser förvaltningen att Region Stockholm bör vara den
aktör som initialt samordnar det medicinska och sociala stödet.
Exempel på metod för samordning är samordnad individuell plan
(SIP). Istället för att inrätta ett stödcentrum anser förvaltningen att
ansvarsfördelningen behöver förtydligas och samarbetet förstärkas
mellan olika aktörer såsom Stockholms Stad, Region Stockholm
och polismyndigheten.
Förvaltningen föreslår att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar
att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motionen.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen i Stockholms Stad har remitterat motion om
inrättande av Stödcentrum Stockholm stad till bland annat
stadsledningskontoret, socialnämnden, Skarpnäck, Spånga-Tensta
och Södermalms stadsdelsnämnder samt insatser såsom Region
Stockholm, Polisregion Stockholm, Stockholms Tjejjour.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 29 maj 2019.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för analys och kvalitet i
samarbete med avdelningen individ och familj.
Ärendet är positivt utifrån det jämställdhetspolitiska målet att
kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och
möjlighet till kroppslig integritet.
Ärendet
I motionen till kommunstyrelsen skriver Alexandra Mattsson
Åkerström (V) att unga tjejer 16-24 år är de mest utsatta för olika
former av sexuella övergrepp.
I motionen föreslår skribenten att staden ska inrätta ett stödcentrum
där personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp erbjuds
sammanhållet stöd från socialtjänst, polis och vårdpersonal.
Skribenten anser att det ska vara lätt för unga oavsett tid på dygnet
att veta vart de ska vända sig om de blir utsatta.
Vidare anser skribenten att stadens uppsökande arbete för unga
behöver resurser samt att staden bör se över arbetet med förövare
för att minska återfall i brott.
Synpunkter och förslag
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och Stockholms Stad erbjuder
stöd och insatser för barn och vuxna som blivit utsatta för sexuella
övergrepp.
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Genom Relationsvåldscentrum Väst (RVC) erbjuds kvalitativa
biståndsbedömda och icke-biståndsbedömda insatser för vuxna
våldsutsatta och våldsutövare samt stöd i rättsprocessen.
Målgruppen är vuxna som utsatts eller utövat våld i nära relation. I
arbetet möter RVC även personer som utsatts för och utövat
sexuella övergrepp. Vid behov hänvisas även personerna till stöd
från andra aktörer såsom Region Stockholm och polismyndigheten.
Inom RVC finns ett upparbetat samarbete med polismyndigheten.
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Unga 16-22 år kan få stöd på Järva ungdomsmottagning.
Ungdomsmottagningen erbjuder bland annat kuratorsamtal och
gruppverksamhet (Nour-gruppen) för unga som utsatts för sexuellt
våld. Ungdomsmottagningen är samlokaliserad med Region
Stockholm.
Förvaltningen arbetar uppsökande genom att bland annat
fältverksamheten informerar om, motiverar till och hjälper unga i
stadsdelsområdet till det stöd som erbjuds. Förvaltningen arbetar
även förebyggande mot våld. Exempelvis används
utbildningsmaterialet ”machofabriken” för att diskutera normer och
jämställdhet med unga. Vidare får barn och unga vid oro stöd och
insatser via myndighetsutövningen och öppenvården för barn och
unga.
Stockholms Stad erbjuder även genom Framtid Stockholm
uppsökande arbete samt öppenvårdsinsatser för unga. Bland annat
finns ungdomsjouren samt stödcentrum för unga upp till 21 år som
utsatts för brott.
Förvaltningen anser att socialtjänsten erbjuder stöd och insatser för
barn, unga och vuxna som utsatts för sexuella övergrepp. Stödet och
insatserna finns lokalt i Järva vilket möjliggör för invånarna i
Spånga-Tensta stadsdelsområde att ta del av dessa.
I och med att Region Stockholm oftast är den primära ingången till
stöd och insatser för personer som blivit utsatta för sexuella
övergrepp anser förvaltningen att Region Stockholm bör vara den
aktör som initialt samordnar det medicinska och sociala stödet.
Exempel på metod för samordning är samordnad individuell plan
(SIP). Istället för att inrätta ett stödcentrum anser förvaltningen att
ansvarsfördelningen behöver förtydligas och samarbetet förstärkas
mellan olika aktörer såsom Stockholms Stad, Region Stockholm
och polismyndigheten.
Förvaltningen föreslår att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar
att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motionen.
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