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Stockholm ska vara en trygg stad för alla att vistas i. Ett av de vanligaste
brotten unga tjejer utsätts för är sexualbrott. Enligt den nationella
trygghetsundersökningen gjord 2017 är kvinnor mellan 16-24 år de som är
mest utsatta för olika former av sexuella övergrepp. Hälften av de som utsatts
blir det upprepade gånger. Nästan 70 % av sexualbrotten sker på allmän plats
eller skola/arbete. De senaste åren visar också på en stor ökning av antalet
sexualbrott i landet i stort och det är vanligare att personer utsätts i
storstadsregionerna och inte minst över nätet.
Fler upplever otrygghet, ökad utsatthet och lägre förtroende för rättsväsendet
än tidigare år.
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 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 under samma tak som
läkare, barnmorska och psykolog. Det ska vara lätt för de unga att oavsett tid
på dygnet veta vart de ska vända sig om de blir utsatta. Här ska de också få det
stödet från samhället som de har rätt till.
Mer resurser behöver också läggas på det uppsökande arbete så att stadens
andra verksamheter som möter unga, samt unga själva vet vart de ska vända
sig. Idag tar den ideella sektorn stort ansvar och unga har svårt att få riktig
behandling efter övergreppet, ett ansvar som åligger regionen. Staden har
också anledning att se över hur de bäst ska arbeta med förövare för att minska
återfall i brott.
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Med anledning av det ovan anförda yrkar jag
-

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.

Stockholm den 14 februari 2019

Alexandra Mattsson Åkerström (V)

