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§ 15
Hur staden kan förstärka arbetet mot sexuellt våld
Yttrande till kommunstyrelsen
HÄ 2020/26

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser en motion från Alexandra Mattsson Åkerström (V)
om hur staden kan förstärka arbetet mot sexuellt våld. Förvaltningen
instämmer 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.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Johan Nilsson m.fl. (M), Johan Vesterlund (C),
tjänstgörande ersättare Henrik Falk (C), Eva Fagerhem m.fl. (S) och
Henrik Åkerlund (SD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt
förvaltningens förslag.
Ann-Marie Strömberg m.fl. (V) lade fram ett förslag och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Ann-Marie Strömberg m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
"att bifalla motionen, samt att därutöver anföra följande:
Motionen handlar om hur staden kan stärka arbetet mot sexuellt
våld, vilket är ett ökande problem i samhället och utsattheten är som
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störst bland unga kvinnor – detta intygas också av resultaten i den
senaste Stockholmsenkäten.
Kvinnojoursrörelsen har i flera sammanhang lyft betydelsen av att
förstärka arbetet riktat mot unga förövare i syfte att på sikt komma
tillrätta med våldet mot kvinnor och enligt vår bedömning finns
fortfarande en del saker att göra framför allt för kommunernas
socialtjänst, vilket denna motion syftar till.
Stockholms stad har idag flera verksamheter som på olika sätt
arbetar mot sexuellt våld, förvaltningen hänvisar till diverse av dem
i sitt svar. Dock står det klart att de allra flesta riktar sig mot
myndiga förövare och det framgår inte av svaret vad man anser
socialtjänsten t.ex. ska erbjuda unga förövare av sexualbrott för
behandling eller liknande så att våldet inte ska upprepas.
Förvaltningen ställer sig dock positiv till att en sådan´best
practise´kunde behöva utvecklas – vi tror också att detta skulle
bidra till likställighet inom staden då stadsdelsnämndernas
öppenvård idag ser olika ut. Motionen föreslår vidare en anonym
telefonlinje för unga där förvaltningen hänvisar till regionens
´Preventell´ som ju vänder sig till myndiga som själva anser sig ha
oönskat sexuellt beteende – inte riktigt vad motionen avser.
Förvaltningen tar inte heller ställning till förslaget om att ta fram
och erbjuda föräldrautbildning på bred front i staden kring säker
internetanvändning då korrelationen mellan pornografi och sexuellt
våld är stark, enligt vår bedömning skulle detta kunna tas fram av
förvaltningen som idag har ansvar för andra typer av
föräldrautbildningar. Det ska vara enkelt för föräldrar som vill ha
stöd i denna fråga att få det – inte upp till den enskilda skolan att
erbjuda detta.
Det är vidare bra att arbete bedrivs av civilsamhället såsom
föreningen 1000 möjligheter som riktar sig mot unga och
föreningen MÄN – detta hindrar dock inte att staden tar ytterligare
steg framåt i att stärka arbetet riktat mot unga förövare då det
fortsatt är ett växande problem med våld i ungas relationer och
utsattheten för sexuellt våld ökar. Föreningarnas arbete är vidare
avhängigt att ekonomiska bidrag fortsatt finns framöver så det är
svårt att enkom förlita dessa insatser på civilsamhället."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/26-3 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Stärka
arbetet mot sexuellt våld
 HÄ 2020/26-2 Remissbrev Arbete mot sexuellt våld
 HÄ 2020/26-1 Remissunderlag Arbete mot sexuellt våld motion från V

