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§3
Svar på remiss av Motion om inrättande av Stödcentrum
Stockholms stad
Beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motionen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.
Ärendet
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 SpångaTensta 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.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 april 2019.
Dnr ST 2019/12
Förslag till beslut
Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), Åsa Nilsson Söderberg (L), Sus
Andersson (MP) och Linn Bessner (C) föreslog att nämnden skulle
ställa sig bakom förvaltningens förslag.
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Rashid Mohammed m.fl. (V) lade fram ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång
Ole-Jörgen Persson (M) ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat att anta M+ L+ MP+ C:s förslag.
Reservation
Reservation anmäldes av Rashid Mohammed och Ifra Ibrahim Osob
till förmån för eget förslag:
”Förslag till beslut
1. Motion (2019/252) av Alexandra Mattsson Åkerström (V) om
inrättande av Stödcentrum Stockholm stad bifalls
2. Därutöver anförs följande
Sexualbrott har under de senare åren ökat och var femte kvinna har
någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Det här är en
feministisk fråga då förövarna till 98 % är män medan de som utsätts
till störst del är flickor, tjejer och kvinnor. Unga tjejer mellan 16-24 år
är mest utsatta enligt den Nationella Trygghetsundersökningen.
Medelåldern för pojkar att söka på pornografi på internet är idag 12 år
och i princip alla 16-åriga pojkar har någon gång sett på pornografi.
Internationella studier visar på tydliga samband mellan konsumtion av
pornografi och sannolikheten att begå sexuella övergrepp. Utifrån att
pornografin blir mer tillgängligt för barn och unga och att pornografin
kraftigt har ökat under senare år så finns det all anledning till oro att
detta är början på en konstant ökning av tjejers utsatthet för sexuellt
våld. Utöver det så erkänns idag även allt fler sexuella handlingar som
brott efter den nya samtyckeslagen.
Flickor i årskurs två på gymnasiet rapporterar i Stockholmsenkäten en
ökning av utsatthet för sexuellt tvång/våldtäkt. Likaså stadens egen
trygghetsundersökning samt Stockholms befintliga stödcentrum (som
riktar sig mot unga brottsoffer generellt) visar att kvinnor är mer
utsatta för sexuella trakasserier och sexualbrott än tidigare.
Sexualbrott är den vanligaste anledningen till att unga tjejer kontaktar
en tjejjour idag. Oftast är förövaren en jämnårig eller något äldre kille.
Många som söker stöd har känslor av skuld och skam efter att ha
mötts av fördomar och okunskap från rättsväsendet och människor i
sin omgivning.
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Att unga kontaktar tjejjourerna är naturligtvis bra men jourrörelsen
behöver ökade resurser. Det finns med andra ord all anledning för
stad, region, ideella krafter och Polisen att ta ett gemensamma krafttag
så som ett stödcentrum.
Idag har staden stödcentrum för unga som riktar sig mot alla typer av
brott där både offer, vittnen och anhöriga kan få stöd. Vi menar dock
att det behövs mer för att nå ut till målgruppen för att underlätta för
dem att söka och få den hjälp de har tätt till, samtidigt som fler
övergrepp kan bli lagförda. Ett stödcentrum riktat mot sexuella
övergrepp skulle också kunna ligga till grund för ett tätare samarbete
med den ideella sektorn som tar stort ansvar och bli en gemensam
källa för kunskapsutveckling. Att inrätta ett stödcentrum riktat mot
enbart sexuella övergrepp skulle helt enkelt signalera att stad, region
och Polisen tar detta på allvar och att det finns ”en.-väg-in” för den
som utsatts”.

