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Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion (KS 2019/1042) från
Sissela Nordling Blanco och Anna Rantala Bonnier (Fi) om ökat
stöd till anhöriga drabbade av dödsskjutningar i Stockholm.
Med anledning av skjutningarna under de senaste åren vill
skribenterna att stödet till anhöriga som drabbats av dödsskjutningar
eller anhöriga till personer som har en kriminell livsstil ska
utvecklas. Skribenterna föreslår därför att kommunfullmäktige
beslutar att stödet till anhöriga ska öka och att målgruppen ska
inkluderas i stadens program för anhörigstöd.
Förvaltningen anser att det är viktigt att staden erbjuder denna typ
av stöd och är positiv till kommunfullmäktiges uppdrag till
socialnämndens att under 2020 utreda hur stödet kan förbättras. För
att skapa ett effektivt anhörigstöd behöver den interna samverkan
utvecklas, rollfördelning tydliggöras och kompetenshöjande insatser
genomföras för en gemensam kunskapsbas.
Förvaltningen är även positiv till stadens satsning på
avhopparverksamheten för kriminella personer, men vill samtidigt
framhålla det långsiktiga arbetet med social prevention för att på
sikt minska det dödliga våldet.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat en motion (KS 2019/1042) från
Sissela Nordling Blanco och Anna Rantala Bonnier (Fi) om ökat
stöd till anhöriga drabbade av dödsskjutningar i Stockholm.
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Med anledning av de skjutningar som har inträffat under 2018 och
2019, varav flera med dödlig utgång, ser skribenterna behov av att
utveckla stöd till anhöriga som drabbats av dödsskjutningar eller
anhöriga till personer som har en kriminell livsstil.
Skribenterna menar att stödet från samhället tar slut efter den akuta
sorgefasen trots att behovet av stöd inte upphör. Det kan handla om
allt från rättsprocesser till sorgearbete. Skribenterna anser att staden
har ett ansvar att stötta anhöriga som på olika sätt drabbats av
vapenvåldet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom den administrationens stab och
avdelningen för individ och familjeomsorg.
Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat en motion (KS 2019/1042) från
Sissela Nordling Blanco och Anna Rantala Bonnier (Fi) om ökat
stöd till anhöriga drabbade av dödsskjutningar i Stockholm.
Skribenterna vittnar om anhöriga som är oroliga för unga som
genom sin livsstil riskerar att både drabbas av, men också vara den
som utför dödligt våld. Att vara anhörig till en kriminell person som
kanske utsatt andra för våld och hot är ofta fyllt av skam och
skuldkänslor och kan leda till isolering.
Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2017-2020 är, enligt
skribenterna, i många avseenden ett bra program som
uppmärksammar vikten av stöd till anhöriga vid beroendeproblematik. Programmet omfattar dock inte närstående till
personer som har kriminalitet som livsstil. Skribenterna menar att
detta är en brist eftersom anhöriga till unga med en kriminell livsstil
ofta spelar en avgörande roll för att få en ung person att lämna våld
och kriminalitet. De menar att bland annat mammor har en viktig
roll och att de gör ovärderligt arbete i kampen mot vapenvåldet.
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Skribenterna anser att det är dags att Stockholms stad
uppmärksammar och stöttar anhöriga som på olika sätt drabbats av
vapenvåldet och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
 Öka stödet till anhöriga som drabbats av dödsskjutningar i
Stockholm samt inkludera den målgruppen i stadens
program för anhörigstöd.
 Öka stödet till anhöriga till personer som har en kriminell
livsstil för att stärka deras möjligheter att hjälpa sina
anhöriga till ett liv utan våld och vapen.
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen anser liksom skribenterna att det är viktigt att staden
erbjuder stöd till anhöriga som drabbats av skjutningar och dödligt
våld eller är anhörig till personer med kriminell livsstil.
Socialnämnden har i budget 2020 uppdrag att, i samarbete med
stadsdelsnämnderna, utreda hur stödet kan förbättras och hur
samordningen av stödet med Region Stockholm och
Polismyndigheten kan stärkas. Förvaltningen ser positivt på att
metoder utvecklas, liksom samverkan med polis och Region
Stockholm, för att säkerställa att rätt stöd erbjuds. Förvaltningen är
gärna delaktiga i ett sådant förbättringsarbete.
Erfarenheter från dödsskjutningarna i Sätra i våren 2019 visar bland
annat på behov av färdiga kontaktvägar till sjukvård, polis och
frivilligorganisationer, tillgång till sorgelokal inom några timmar
efter att tragedin inträffat och att uppsökande socialtjänstpersonal
snabbt finns på plats. Vidare betydelsen av att ungdomsjour och
fältassistenter i ett tidigt skede finns bland de unga som berörs.
Detta är ett arbete som dels redan finns, dels kan utvecklas
ytterligare bland annat inom ramen för den lokala
samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelsförvaltningen och
polisen.
Stockholms stads budget 2020 innehåller en satsning på cirka nio
miljoner kronor för att bygga ut stadens avhopparverksamhet för
kriminella personer som vill lämna det brottsliga livet bakom sig.
Förvaltningen anser att detta är ett betydelsefullt
brottsförebyggande arbete och menar att det långsiktigt kan leda till
en färre skjutningar. Förvaltningen vill också framhålla arbetet med
social brottsprevention för att på sikt minska det dödliga våldet.
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Förvaltningen bedömer att det finns hög kompetens om anhörigas
behov och utsatthet kopplat till det dödliga våldet inom
organisationen. Förvaltningen har en beredskap att ge stöd till
medborgarna i samband med dödligt våld. Fältassistenter finns
alltid på plats och vid flera tillfällen har lokaler öppnats för att ge
stöd till sörjande. För att skapa ett effektivt anhörigstöd kan den
interna samverkan utvecklas, rollfördelning tydliggöras och
kompetenshöjande insatser genomföras för en gemensam
kunskapsbas.
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Förvaltningen föreslår att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
godkänner tjänsteutlåtandet och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar remissen.

Fredrik Jurdell
Stadsdelsdirektör

Abdi-Nur Isse
Avdelningschef

Bilagor
1. Motionen från Sissela Nordling Blanco och Anna Rantala
Bonnier (Fi)
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