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Motion om att se över stadens lokala alkoholförbud
Tantolunden är Södermalms största park och rekreationsområde och lockar allt från
leksugna barnfamiljer till festande människor. Rapporter från närboende har vittnat om
att Tantolunden blivit en allt mer otrygg plats, med fylla, stök och narkotikaförsäljning.
Även andra platser i staden har uppmärksammats på grund av otrygga miljöer som
skapats av missbruk av olika slag. Detta är en dålig utveckling som ska motarbetas.
Frågan är hur vi på bästa sätt kan göra detta och samtidigt skapa trygga stadsmiljöer.
Ett förslag som ständigt återkommer är att införa fler generella alkoholförbud på fler
platser i staden. Det är en till synes enkel lösning i tron att problemen försvinner.
Alkohol förbud på utpekade platser är dock en åtgärd som inte har stöd som en
trygghetsskapande åtgärd. Polisens kartor visar att det inte finns något samband mellan
alkoholförbud och ordningsstömingar. Platser där det redan idag är förbjudet att dricka
alkohol som till exempel Björns trädgård, Medborgarplatsen eller Fatbursparken vittnar
knappast om fredade platser från fylla och stök. Enligt polisen är förbuden uddlösa och
vi menar det är dumt att inte lyssna på polisen i en fråga om hur vi skapar trygga
stadsmiljöer.
1 likhet med polisen anser Centerpartiet att de många lokala alkoholförbuden borde
ersättas med en huvudregel som uttrycker förbud mot alkohol vid misskötsel. Vi vill
inte sätta dit människor som bara vill ha en picknick och ta ett glas vin. I Malmö är det
förbjudet att dricka alkohol om ”förtäringen föranleder olägenhet i fråga om ordning
och nykterhet”. Det är en regel som, om den infördes i Stockholm skulle ge polisen
möjlighet att avgöra vilka som ska få dricka ute i parkerna. Det skulle då bli prioriterat
att ingripa mot människor som stör och skapar otrygghet. Vi vill inte skapa eller behålla
förbud som missgynnar en levande stadsmiljö och ger en icke tillåtande atmosfär
eftersom Centerpartiet har en vision om att trygghet och trivsel skapas av levande
stadsmiljöer med mycket liv och rörelse.
Ceuterpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta

Att

se över stadens lokala alkoholförbud i syfte att slopa generella
alkoholförbud och istället bekämpa beteende som skapar otrygghet
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