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Till Förvaltningsrätten i StocRholm (FR)

..

ÖverRlagande av Östermalms stadsdelsnämnds beslut 2022-05-31, § 8
Av 5 Rap 1 § socialtjänstlagen framgår:
I § Stadsdelsnämnden sRa
1. verRa för att barn och unga växer upp under trygga och goda
förhållanden,
2. i nära samarbete med hemmen främja en allsidig
personlighetsutvecRling och en gynnsam fysisR och social utvecRling hos
barn och unga,
3. bedriva uppsöbonde verRsamhet och annat förebyggande arbete
för att förhindra att barn och unga far illa,
4. aRtivt arbeta för att förebygga och motverRa missbruR bland barn
och unga av alRoholhaltiga drycRer, andra berusningsmedel eller
beroendeframRallande medel samt dopningsmedel,
S. aRtivt arbeta för att förebygga och motverRa missbruR av spel om
pengar bland barn och unga,
6. tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som
berörs, uppmärRsamma och verRa för att barn och unga inte vistas i
miljöer som är sRadliga för dem,
7. med särsRild uppmärRsamhet följa utvecRlingen hos barn och unga
som har visat tecken till en ogynnsam utvecRling,
8. i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som
risRerar att utvecRlas ogynnsamt får det sRydd och stöd som de behöver
och, om barnets eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran
utanför det egna hemmet,
I a § Stadsdelslnämnden sRa i frågor som rör barn som far illa eller
risRerar att fara illa samverl:m med samhällsorgan, organisationer och
andra som berörs. Ifråga om utlämnande av uppgifter gäller de
begränsningar som följer av 15 Rap. denna lag och av offentlighets- och
seRretesslagen (2009:400).
Nämnden sRa aRtivt verRa för att samverRan Rommer till stånd.
Dessa paragrafer visar hur tydligt lagstiftaren anser hur viRtigt det är
att samhällets socialtjänst tillhandahåller Rraftfulla insatser för att barn
och ungdom SRO \?unna leva ett tryggt liv. Detta har hitintills
tillgodosetts av en förening i stadsdelen Hjorthagen. Förvaltningen tycl?s
vilja l>oncentrera stadsdelens verRsamhet för de unga till Humlanhuset.
Det ligger dock alldeles för avlägset till för ungdomarna i Hjorthagen,
vars foll,mängd avsevärt Rommer att öl,a genom den stora
utbyggnaden av Norra Djurgårdstaden. Det är anmärRningsvärt att
stadsdelsnämnden inte har planerat för en \,raftfull ungdomsgård
samtidigt som ett stort antal byggs i området.
Det finns ett stort behov av insatser enligt 5 l>ap 1 Sol bl a därför att
narRotiRaRonsumtionen bland stadsdelens ungdomar är alldeles för stor.
På Östermalm använder 30 % av Östermalms tonårspojkor och 20 o/o
av flicRorna narRotisl>a droger, vill?et framgår av Centralförbundets för
alRohol och narRotiRaupplysnings (CAN) statistiR. Enligt 5 Rap 1 § p 4
sRa nämnden al>tivt arbeta för att förebygga och motverRa missbruk
bland barn och unga av alRoholhaltiga drycRer, andra berusningsmedel
eller beroendeframRallande medel samt dopningsmedel. Lagen är
tydlig. Nämnden sRa alltså aRtivt arbeta för att förebygga bruh av
narRotiRa. Det Ran fa SRe genom att nämnden tillhandahåller
lämpliga fritidsloRaler.
Att mot denna baRgrund besluta • Östermalms stadsdelsnämndger
förvaltningen i uppdrag att avyttra lokalen som Hjorthagens
ungdomsgård nyttjat på adress Skogvaktargatan 11" strider uppenbart
mot vad som sägs i 5 Rap 1 § Sol.
Vid nämndens sammanträde denna Rväll SRulle nämnden ha
behandlat ett medborgarförslag som jag väcRt. Däri hade jag bl a
föreslagit samverRan med SvensRa KyrRans församlingar och
Frälsningsarmen på Östermalms som alla har lämpliga loRaler för
ungdomarnas fritid. Det är ju helt absurt av stadsdelsnämndens
majoritet att avyttra en väl fungerande fritidsgård innan man funnit en
ersättning.
Beslutet strider ocRså mot 5 Rap 1 a § Sol.
Stadsdelsnämnden har inte betr behovet av fritidsloRaler i Hjorthagen
samverRat med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs
frågor som rör barn som far illa eller risRerar att fara illa . SvensRa
KyrRans församlingar och Frälsningsarmen på Östermalm är sådana
organisationer.
Jag finner alltså att det rubr beslutet strider mot angivna lagrum. Jag
överRlagar beslutet och hemställer att FR upphäver det.
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