PM Rotel VIII (Dnr KS 2019/757)

Inrätta ett centralt krisstödsteam som aktiveras vid
skjutningar
Skrivelse av Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V)
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Föredragande borgarrådet Jan Jönsson anför följande.
Ärendet
Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) har inkommit med en skrivelse till
kommunstyrelsen om att inrätta ett centralt krisstödsteam som aktiveras vid
skjutningar. I skrivelsen framförs att mot bakgrund av de allvarliga händelserna i
Sätra 2019 uppstod ett stort behov av akut stöd då bland annat många ungdomar
mådde psykiskt dåligt. Skribenterna framför att det saknas gemensamma riktlinjer
men efterlyser också inrättandet av ett centralt krisstödsteam för ett snabbt och
samordnat stöd till brottsoffer, anhöriga och närsamhället.
I skrivelsen föreslår författarna att stadsledningskontoret får i uppdrag att snarast
utreda förutsättningarna för inrättandet av ett centralt krisstödsteam.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret konstaterar att samtliga förvaltningar och bolag har en
lokal krisledningsplan som ska vara anpassad så att den kan användas under alla
typer av särskilda händelser och allvarliga incidenter.
Mina synpunkter
Skjutningar och dödligt våld påverkar inte bara offren, utan även deras familjer och
ett helt lokalsamhälle. Sorgen, oron och otryggheten utgör ett trauma som ligger kvar
under lång tid. Givetvis måste vår första prioritet vara att förhindra att skjutningar
och dödligt våld inträffar – genom tidiga och förebyggande insatser och genom ett
nära samarbete inom staden och med polis, rättsväsende och civilsamhälle. Men när
våldet väl inträffar måste vi finnas där för de drabbade.
De fruktansvärda morden i Sätra aktualiserade behovet av gemensamma och
tydliga riktlinjer för hur stadsdelsnämnderna ska ge såväl akut som uthålligt stöd till
närstående och lokalsamhället när sådana händelser äger rum, och vikten av att
samarbeta med övriga verksamheter i staden, regionen och civilsamhället.
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Staden har därför tagit fram en gemensam vägledning till stadsdelsnämnderna om
hur de ska agera när skjutningar och dödligt våld inträffar. Samtliga
stadsdelsnämnder har också uppmanats att ta fram lokala akutplaner utifrån denna
vägledning. Vi kan konstatera att vid de mord som skett under hösten har
vägledningen använts och staden har varit på plats snabbt och kunnat ge bra stöd till
det drabbade lokalsamhället.
Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) har lämnat en skrivelse till
kommunstyrelsen där de föreslår att ett stadsövergripande krisstödsteam inrättas som
kan aktiveras vid skjutningar.
Socialnämnden har det kommunövergripande ansvaret för kris- och
katastrofberedskap samt psykosocialt omhändertagande vid kris. I enlighet med
ansvarsprincipen och närhetsprincipen – två av grundprinciperna för krishantering i
Sverige – är det stadsdelsnämnderna som har det primära ansvaret för psykosocialt
omhändertagande inom sina respektive områden. Regionen bär ansvaret för
psykiatrin, och därför krävs ett nära samarbete med regionens verksamheter på såväl
lokal som central nivå för att säkerställa en god beredskap och förmåga till
samhandling.
Jag har under det gångna året fört en aktiv dialog med såväl regionen som
företrädare för civilsamhället kring hur vi tillsammans kan säkerställa att det finns en
god och uthållig beredskap för att ge stöd till anhöriga, närstående och kringboende
när skjutningar och dödligt våld inträffar.
I budgeten för 2020 ger vi socialnämnden 7,6 mnkr för att bedriva ett stärkt
uppsökande och trygghetsskapande arbete. I denna utgiftspost ryms en förstärkning
till socialnämnden för att kunna tillhandahålla ökat psykosocialt stöd vid kriser. Där
ingår också medel för att kunna stötta stadsdelsnämnderna att implementera den nya
vägledningen. Vi kommer under året att fortsatt utreda hur vi på ett ännu bättre sätt
kan ge stöd till anhöriga och närstående, och hur samordningen med regionen och
polisen kan stärkas.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Stockholm den 15 januari 2020
JAN JÖNSSON
Bilaga
Skrivelse till kommunstyrelsen från Clara Lindblom och Rashid Mohammed
(båda V) om att inrätta ett centralt krisstödsteam som aktiveras vid skjutningar
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Kommunstyrelsen
Särskilt uttalande gjordes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
Förslaget om att inrätta ett krisstödsteam som aktiveras vid skjutningar, väcker till eftertanke.
Stöd från samhället i olika former av krissituationer har funnits länge. Det bör i
sammanhanget påtalas att detta historiskt sett varit aktuellt vid olyckor av olika beskaffenhet.
Vad som nu sker är att det förutom detta även är aktuellt när personer med vilja genom
skjutningar och andra terrorhandlingar skapar ett behov av samhällets akuta krisberedskap.
Sverigedemokraterna tillstyrker, likt borgarrådsberedningen, föredragande borgarråds
förslag. Vi efterlyser dock en utredning tillsammans med Regionen om hur utvecklingen av
terrordåd, gängvåld och skjutningar kan stoppas så att förslag om centrala krisstödsteam vid
skjutningar blir en ickefråga i Stockholm framgent.
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Remissammanställning
Ärendet
Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) har inkommit med en skrivelse till
kommunstyrelsen om att inrätta ett centralt krisstödsteam som aktiveras vid
skjutningar. I skrivelsen framförs att mot bakgrund av de allvarliga händelserna i
Sätra 2019 uppstod ett stort behov av akut stöd då bland annat många ungdomar
mådde psykiskt dåligt. Skribenterna framför att det saknas gemensamma riktlinjer
men efterlyser också inrättandet av ett centralt krisstödsteam för ett snabbt och
samordnat stöd till brottsoffer, anhöriga och närsamhället.
I skrivelsen föreslår författarna att stadsledningskontoret får i uppdrag att snarast
utreda förutsättningarna för inrättandet av ett centralt krisstödsteam.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 augusti 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
Skjutningar eller dödligt våld drabbar många boende i ett område, primärt eller sekundärt.
Flera stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad har tyvärr erfarenhet av att hantera situationer
där yngre personer blivit skjutna. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt att hantera
dessa typer av händelser på bästa sätt är samverkan med aktörer som polis, regionen,
civilsamhälle, näringsliv, m.fl. av största vikt. Under sommaren 2019 tog staden fram en
gemensam vägledning i händelser av skjutning eller dödligt våld som komplement till den
lokala krisledningsplanen.
Samtliga förvaltningar och bolag har en lokal krisledningsplan som ska vara anpassad så
att den kan användas under alla typer av särskilda händelser och allvarliga incidenter.
Samordning mellan såväl stadsdelsnämnder, bolag, stadsledningskontoret och framförallt
med polisen är nödvändigt. Varje förvaltning och bolag har en egen utsedd
krisledningsorganisation, en beredskap och en organisation för psykosocialt
omhändertagande, POSOM. Vid behov av stöd i extraordinär händelse finns även möjlighet
att ta hjälp av socialförvaltningen. Vid behov av akut krisstöd finns även en samverkan med
Region Stockholm, både den psykiatriska länsakuten och mobila team, framförallt kring svåra
akuta kristillstånd.
Skrivelse av Clara Lindblom (V) och Rashid Mohammed (V) om att ”inrätta ett centralt
krisstödsteam som aktiveras vid skjutningar” anses besvarad med vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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