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Hur staden kan förstärka arbetet mot sexuellt
våld
Yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning
Ärendet avser en motion från Alexandra Mattsson Åkerström (V)
om hur staden kan förstärka arbetet mot sexuellt våld.
Förvaltningen delar motionärens syn att detta är angelägna frågor
och en viktig målgrupp. Förvaltningen bedömer att det vid en
översyn är viktigt att samordna den specialistkunskap som finns
samlad på ungdomsmottagningar, hos stadens relationsvåldscentra
samt i verksamheterna inom Framtid Stockholm. Förvaltningen
ställer sig tveksam till nödvändigheten av inrättandet av ytterligare
telefonrådgivning då detta finns i staden och på nationell nivå.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen för social omsorg. Ärendet tas
upp i lokal samverkansgrupp den 8 september 2020 och i rådet för
funktionshinderfrågor den 17 september 2020.
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Ärendet
I motionen från den 19 mars 2020 yrkar Alexandra Mattsson
Åkerström (V):
- Att Stockholm stad gör en översyn av hur staden idag möter
unga förövare av sexualbrott och våldsbrott i nära relation
och vilka insatser som erbjuds med fokus på förövare. I
samband med detta utforma en ”best practise” för hur
socialtjänsten ska arbeta med förövare, för att på så vis
minska återfall i brott samt se över behov av särskilt team
eller liknande som kan arbeta med målgruppen och
specialisera sig inom aktuellt område.
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Att Stockholm stad tillsätter en anonym stödlinje likt
Preventell som regionen har för vuxna förövare av sexuella
övergrepp men som riktar sig mot unga där man kan få
rådgivning anonymt i telefon samt online med koppling till
socialtjänstens verksamhet förslagsvis KAST och eventuellt
i samverkan med relevant organisation från civilsamhället.
Att staden anordnar föräldraskapsutbildningar med tema
säker internetanvändning för föräldrar till barn i Stockholm
stad.

Socialtjänsten på förvaltningen, men även i staden, erbjuder stöd
och rådgivning till unga förövare av sexualbrott och våldsbrott i
nära relation. Nedan följer en sammanfattning av stadens insatser:
Förvaltningens fältassistenter arbetar uppsökande och
våldsförebyggande och möter unga som utsätter och/eller utsatts för
våld. Verksamheten erbjuder samtalsstöd och länkning till andra
insatser. Förvaltningens myndighetsutövning erbjuder insatser till
barn, unga och deras föräldrar i form av öppenvård eller extern
placering.
Midsommarkransens ungdomsmottagning vänder sig till unga 13-22
år i Hägersten-Älvsjö och har en beredskap och vana av att fånga
upp förekomst och utövande av sexuellt våld hos unga. Även
skolornas ungdomsmottagning i city erbjuder stöd och rådgivning.
Relationsvåldscentrum Sydväst erbjuder stöd och behandling till
personer som utövar våld och sexuella övergrepp, eller utsätts för
våld i nära relation. Verksamheten vänder sig till personer från 18 år
och har specialistkompetens inom våld i nära relation och
hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamheten har även ett
uppsökande uppdrag samt erbjuder föräldrastöd.
I staden finns Framtid Stockholm med stöd och behandlingsinsatser
för barn och unga, och deras vårdnadshavare. Stödcentrum erbjuder
ungdomar som utsätter eller utsatts för våld, råd och stödsamtal.
Ungdomsjouren har ett uppsökande uppdrag för att upptäcka
ungdomar som riskerar att fara illa. Stadens socialjour
tillhandahåller anonym socialrådgivning på nätet och per telefon.
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På nationell nivå finns telefonrådgivningen Preventell med syftet är
att förebygga sexuellt våld genom vård och behandling mot sexuella
riskbeteenden. Verksamheten som vänder sig till personer med
självupplevt riskbeteende, närstående och vårdgivare.
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen delar motionärens syn på att detta är en angelägen
fråga och viktig målgrupp. Staden erbjuder ett brett utbud av
insatser för målgruppen och förvaltningen bedömer därför att det
inför eventuell översyn är viktigt att samordna den kompetens och
specialistkunskap som finns samlad på ungdomsmottagningar, hos
stadens relationsvåldscentra samt i verksamheterna inom Framtid
Stockholm. Förvaltningen ställer sig tveksam till nödvändigheten av
ytterligare telefonrådgivning då detta finns inom stadens
verksamheter samt på nationell nivå.
Förvaltningen föreslår att Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör

Toni Mellblom
avdelningschef

Bilagor
Remissunderlaget biläggs och publiceras i Meetings Plus.
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