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Medborgarförslag
Inkom till Östermalms stadsdelsförvaltning den 2 februari 2018.
Rubrik: Sociala insatser som komplement till polisens brottsförebyggande arbete

Den nye rikspolischefen framhåller att Polisen ensam inte
kan vända den ökande kriminaliteten till något gott.
Socialtjänstlagen kräver faktiskt stora insatser
av stadsdelsnämnden;
1 § Stadsdelsnämnden ska
1. verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden,
2. i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling
och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga ,
3. bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att
förhindra att barn och unga far illa,
4. aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och unga
av
➔ alkoholhaltiga drycker1,
➔ andra berusningsmedel eller
➔ beroendeframkallande medel samt
➔ dopningsmedel,
5. aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar
bland barn och unga,
6. tillsammans med
1 Det är alltså en viktig uppgift för stadsdelsnämnden att förhindra den omfattande
alkoholsmugglingen på Östermalm
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➔ samhällsorgan,
➔ organisationer och
➔ andra som berörs,
◆ uppmärksamma och
◆ verka för att
◆ barn och unga
● inte vistas i miljöer som är skadliga för dem,
7. med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som har
visat tecken till en ogynnsam utveckling,
8. i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att
utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets
eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna
hemmet,
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9. i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och
hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge
eller adoption har avgjorts, och
10. i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och
hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört
eller sedan verkställighet av sluten ungdomsvård enligt lagen (1998:603) om
verkställighet av sluten ungdomsvård upphört. Lag (2017:809) .
1 a § Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara
illa samverka med
➔ samhällsorgan,
➔ organisationer och
➔ andra som berörs.
Ifråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15
kap. denna lag och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Nämnden
ska aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. Lag (2009:496) .
1 d § Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett
samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Om
det är möjligt bör organisationer som företräder dessa barn och unga eller
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deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i
överenskommelsen.
Dessa paragrafer är innehållsrika och tydliga men de måste omsättas för att kunna tillämpas
lokalt på Östermalm. Därför bör nämnden inrätta ett forum för samverkan med olika lokala
organisationer som kan bidra till att skapa goda miljöer för Östermalms unga generation.
Flera organisationer har goda lokalresurser där man inrätta viktiga fritidsaktiviteter. Som
exempel vill jag nämna församlingarna, Blå Bandet med sin Princess Hall vid Engelska
kyrkan,
Tennisstadion, m fl.
Det vore väl inte heller otänkbart att Försvaret med sina stora lokaler och välutbildad
personalstyrka skulle kunna bidra med insatser för att vända den negativa
kriminalutvecklingen i Östermalms stadsdelar. Kanske Sveriges Radio och TV kan vara
sådana organisationer som kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Allt sådant kan
förstärka Polisens brottspreventiva verksamhet.
Jag föreslår därför att Östermalms stadsdelsnämnd till en början bjuder in aktuella
organisationer till ett samråd för att inventera de resurser som finns på Östermalm för att
skapa en positiv samhällsmiljö för de unga .
Samrådet bör kunna utveckla initiativ för att finna konkreta vägar att bygga en positiv
ungdomsmiljö på Östermalm. För en positiv utveckling bör man också från Kungsholmen
låna projektet “Ung Omsorg”, vars medlemmar förgyller tillvaron för äldre personer på
särskilda boenden.
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