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Olovlig försäljning på Norra Rinkebygången

Svar på skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S)
Förvaltningens förslag till beslut
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtande från
förvaltningen som svar på skrivelsen.
Sammanfattning
Elvir Kazinic m.fl. (S) har lämnat in en skrivelse där det framförs
att förvaltningen haft goda erfarenheter av platssamverkan på
Basargången. Skribenten menar att det kan ha medfört att
försäljningen har flyttat till Norra Rinkebygången istället.
Skribenten lyfter problematiken med den olovliga försäljningen och
hur det påverkar närliggande förskola och framkomligheten på
gångvägen. Vidare ställer skribenten frågan: Vad kan göras för att
råda bot på dessa missförhållanden?
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Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning arbetar för att den illegala
försäljningen ska upphöra vid Basargången/Norra Rinkebygången
samt att området ska vara omhändertaget, tryggt och städat. Arbetet
bedrivs både på kort och lång sikt tillsammans med andra aktörer.
Förvaltningen genomför städning av ytorna intill Rinkeby torg flera
gånger i veckan och ibland flera gånger per dag. Städningen sker
vid behov efter rutin med lokalpolis och ordningsvakter så snart de
hör av sig till driftentreprenören. Förvaltningen planerar utöver det
att genomföra extrainsatser under hösten 2022. I syfte att hitta en
mer långsiktig och hållbar lösning pågår det parallellt ett arbete
inom ramen för platssamverkan. I platssamverkan ingår, förutom
stadsdelsförvaltningen bland annat lokalpolis, trafikkontoret,
stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, SISAB,
Fastighetsägare i Järva och berörda fastighetsägare. Den uppstartade
platssamverkan kommer fokusera på att utforma och testa nya
lösningar med ambitionen att den olovliga försäljningen helt ska
upphöra.
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Bakgrund
Elvir Kazinic m.fl. (S) har lämnat en skrivelse.
Ärendet
En skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S) har lämnats in till
stadsdelsnämnden som har gett stadsdelsförvaltningen i uppdrag att
utreda ärendet. Skribenten beskriver att Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning, i en tertialrapport, har lyft goda resultat med
att förhindra otillåten torghandel på Basargången inom ramen för
pågående platssamverkan. Skribenten menar att det har medfört att
försäljningen har flyttat till Norra Rinkebygången. Elvir Kazinic
m.fl. (S) lyfter två exempel på varför den olovliga försäljningen är
problematisk. Dels har förskolan som ligger i anslutning till Norra
Rinkebygången behövt sätta upp insynsskydd på stängslet vilket gör
att barnen inte kan se ut. Dels påverkar försäljningen
framkomligheten på platsen för att den sker på båda sidor av
gångvägen. Skribenten ställer därefter frågan: Vad kan göras för att
råda bot på dessa missförhållanden?
Ärendets beredning
Ärendet har bretts inom avdelningen stadsutveckling,
medborgarservice och fritid.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning arbetar för att den illegala
försäljningen ska upphöra vid Basargången/Norra Rinkebygången
samt att området ska vara omhändertaget, tryggt och städat. Arbetet
bedrivs både på kort och lång sikt tillsammans med andra aktörer.
Förvaltningen har tillsammans med lokalpolis och ordningsvakter
tagit fram en städrutin för ytorna som ligger i anslutning till
Rinkeby torg där den olovliga torghandeln sker. I rutinen ska polis
eller ordningsvakt vid behov kontakta driftentreprenör som i sin tur
så snart som möjligt tar sig till platsen och städar. Den här typen av
insats kan ske flera gånger i veckan och vissa fall flera gånger på en
dag. Utöver städning efter kontakt med polis eller ordningsvakt har
det under hösten 2019 och våren 2021 genomförts särskilda insatser
på den berörda ytan. De särskilda insatserna innebar att
förvaltningen, i samverkan med lokalpolis, ordningsvakter,
trafikkontoret, fastighetsägare och förvaltningens driftentreprenör,
utförde planerade städningar. Då de särskilda insatserna skedde på
bestämda tider anlände polis och driftentreprenör gemensamt till
platsen och städningen inleddes på en gång. En liknande insats
planeras genomföras under hösten 2022. Erfarenheten av tidigare
särskilda insatser är att försäljningen minskar under den tid som
insatsen pågått och även en period efteråt. Det har bedömts vara en
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effektiv lösning som kan implementeras när försäljningen visar sig
ha en ökad frekvens.
I syfte att hitta en mer långsiktig och hållbar lösning pågår det
parallellt ett arbete inom ramen för den platssamverkan som
startades upp i Rinkeby under våren 2022. I platssamverkan ingår,
förutom stadsdelsförvaltningen bland annat lokalpolis,
trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret,
SISAB, Fastighetsägare i Järva och berörda fastighetsägare. I
samverkan ingår även kontakter med stadens EU-team, som
bedriver ett uppsökande arbete med uppdrag att nå utsatta EUmedborgare. Den uppstartade platssamverkan kommer fokusera på
att utforma och testa nya lösningar med ambitionen att den olovliga
försäljningen helt ska upphöra.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.
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