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Remiss av Motion om skydd till anhöriga
Svar på remiss från kommunstyrelsen gällande motion från
Anna Rantala Bonnier och Lisa Palm (Fi) KS 2020/1135
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Sammanfattning
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ge ett utökat
uppdrag samt ökade resurser till stadens sociala insatsgrupper.
Uppdraget för insatsgrupperna idag är att i samverkan med polis,
skola och andra aktörer samordna stöd och motivera individer att
lämna kriminella miljöer. Förslaget innebär att uppdraget även ska
omfatta stöd och skydd till anhöriga till kriminella som utsätts för
hot och våld.
I stadens nya program för stöd till anhöriga, Stockholms stads
program för anhöriga 2021-2024, har målgruppen för anhörigstöd
breddats till att omfatta även anhöriga till personer med kriminell
livsstil samt anhöriga till personer som drabbats av skjutningar och
dödligt våld. Programmet lyfter att anhöriga ofta känner sig
ensamma, upplever en maktlöshet och är i behov av stöd för egen
del.

Södermalms stadsdelsförvaltning
Stadsdelsdirektörens stab och kansli
Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508 12000
soder@stockholm.se
stockholm.se

Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att det är angeläget
att anhöriga som drabbas av hot och våld får stöd och skydd.
Förutsättningar och behov skiljer sig åt mellan olika stadsdelar i
staden. Södermalm är en av de stadsdelar som inte har en egen
social insatsgrupp och vid behov köps insatsen från annan stadsdel.
Bedömningen är att det i dagsläget saknas underlag för att starta en
insatsgrupp men förvaltningen följer utvecklingen av behov
noggrant. Utifrån rådande förutsättningar menar förvaltningen att
stödet ska tillhandahållas inom de strukturer som idag finns, såväl
från myndighetssidan som från våra utförare, för att säkerställa att
anhöriga får det stöd som de önskar. Även anhörigkonsulenten inom
förvaltningen erbjuder stöd och preventiva insatser till personer vars
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närstående har en kriminell livsstil enligt stadens reviderade
program för anhöriga.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
motion gällande behovet av stöd och skydd för anhöriga till
personer som befinner sig i kriminella miljöer, där anhöriga hotas
för att komma åt den egentliga måltavlan. Motionen är skriven av
Ana Rantala Bonnier och Lisa Palm (Fi).
Motionen har även remitterats till stadsledningskontoret,
socialnämnden, Farsta och Spånga-Tensta stadsdelsnämnder,
Folkets Husby och Fryshuset. Remissvaret ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 16 april 2021.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab och kansli i
samarbete med sociala avdelningen. Ärendet har behandlats i
förvaltningsgruppen och pensionärsrådet den 15 mars och i rådet för
funktionshinderfrågor den 16 mars 2021.
Ärendet
I motionen lyfts behov av stöd och skydd för anhöriga till personer
som befinner sig i kriminella miljöer och där anhöriga hotas för att
komma åt den egentliga måltavlan. Författarna till motionen skriver
att det idag inte finns någon självklar instans dit dessa personer kan
vända sig för stöd och skydd. Mot bakgrund av detta föreslås i
motionen att kommunfullmäktige skyndsamt ger ett utökat uppdrag
samt ökade resurser till stadens sociala insatsgrupper. Uppdraget för
stadens sociala insatsgrupper är att i samverkan med polis, skola
och andra aktörer samordna stöd och motivera individer att lämna
kriminella miljöer. Förslaget i motionen innebär att de sociala
insatsgruppernas uppdrag skulle utökas till att även omfatta stöd
och skydd till anhöriga som utsätts för hot och våld till följd av
närståendes kriminella livsstil.
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Synpunkter och förslag
I stadens nya program för stöd till anhöriga, Stockholms stads
program för anhöriga 2021-2024, har målgruppen för anhörigstöd
breddats till att omfatta även anhöriga till personer med kriminell
livsstil samt anhöriga till personer som drabbats av skjutningar och
dödligt våld. Programmet lyfter att anhöriga kan utsättas för
riskfyllda situationer till följd av den närståendes kriminella livsstil
och relationer och ofta är i behov av stöd för egen del. Många
anhöriga känner sig ensamma och upplever en maktlöshet, vilket
kan påverka den fysiska och psykiska hälsan negativt. Den
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preventiva ansatsen är därmed viktig även för dessa anhöriga.
Arbetet med stöd till anhöriga omfattar alla verksamheter inom
socialtjänsten. Det innebär att alla anställda inom socialtjänsten i
Stockholms stad har skyldighet att uppmärksamma anhörigas behov
av stöd och att erbjuda stöd.
Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att det är angeläget
att anhöriga som drabbas av hot och våld får stöd och skydd.
Förutsättningar och behov skiljer sig åt mellan olika stadsdelar i
staden. Södermalm är en av de stadsdelar som inte har en egen
social insatsgrupp och vid behov köps insatsen från annan stadsdel.
Bedömningen är att det i dagsläget saknas underlag för att starta en
insatsgrupp men förvaltningen följer utvecklingen av behov
noggrant. Utifrån rådande förutsättningar menar förvaltningen att
stödet ska tillhandahållas inom de strukturer som idag finns, såväl
från myndighetssidan som från våra utförare, för att säkerställa att
anhöriga får det stöd som de önskar.
Det är socialtjänstens ansvar att uppmärksamma anhöriga och att
erbjuda preventiva och individuella insatser. Förvaltningens
anhörigkonsulent kan erbjuda stöd till anhöriga vars närstående har
en kriminell livsstil. Anhörigkonsulenten kan vid behov slussa
vidare inom förvaltningen eller till annan huvudman.
Om individen behöver ett mer omfattande stöd såsom terapeutisk
behandling för exempelvis posttraumatisk stressyndrom (PTSD)
och/eller sorgebearbetning måste hälso- och sjukvården aktiveras
utifrån sin kompetens, erfarenhet och sitt uppdrag. När det gäller
behov av skydd för anhöriga som utsätts för hot om våld är det
nödvändigt att polismyndigheten involveras genom att den anhörige
själv kontaktar polisen, ibland med stöd av socialtjänsten, till
exempel anhörigkonsulent. När brottet är anmält ansvarar polisen
för en riskanalys för bedömning av skyddsbehov. Många gånger bör
socialtjänst och polis samverka kring dessa individer för att
samordning av eventuella stöd- och skyddsåtgärder ska kunna ske.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
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