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Medborgarförslag om flytt av servicegruppens
materialupplag vid Zinkens Väg till utrymme
under Ringvägen
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar den del av
medborgarförslaget som omfattar översyn av belysningen i
Ånghästparken till trafiknämnden för vidare hantering.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
flytta servicegruppens materialupplag vid Zinkens Väg till ett
intilliggande utrymme under Ringvägen med syftet att öka
tryggheten i området. I förslaget ingår även att se över tryggheten i
Ånghästparken genom att exempelvis se över belysningen och
genomföra beskärningsåtgärder på buskage.
Stadsdelsförvaltningen ser positivt på förslagsställarens
engagemang för att göra det aktuella området trevligare och
tryggare.
Förvaltningen har behov av ytor där material såsom skräpkorgar,
grus etc. kan lagras. Förvaltningen avser därför att under år 2020
närmare utreda möjligheten att anlägga ett upplagsområde på ytan
under Ringvägen utifrån de krav som finns beträffande bland annat
brandsäkerhet.
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För att öka tryggheten i Ånghästparken har förvaltningen under
hösten 2019 genomfört slyröjningsåtgärder för att erhålla bättre
siktförhållanden och därigenom bidragit till ökad
trygghetsupplevelse i parken.
Eftersom ansvaret för belysningsfrågorna ligger hos trafiknämnden
föreslår stadsdelsförvaltningen att stadsdelsnämnden överlämnar
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den del av medborgarförslaget som omfattar översyn av
belysningen i Ånghästparken till trafiknämnden för vidare
hantering.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
flytta servicegruppens materialupplag vid Zinkens Väg till ett
intilliggande utrymme under Ringvägen med syftet att öka
tryggheten i området. I förslaget ingår även att se över tryggheten i
Ånghästparken. Stadsdelsnämnden beslutade vid
nämndsammanträdet den 26 september 2019 att ge förvaltningen i
uppdrag att bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas
som bilaga.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 20 januari och i rådet för
funktionshindersfrågor den 21 januari.
Ärendet
I medborgarförslaget beskrivs platsen under Ringvägen, där
gångvägen mellan Ånghästparken och Zinkens Väg passerar.
Förslagsställaren beskriver att platsen vid olika tillfällen använts
som boplats för hemlösa. I förslaget ställs frågan hur länge boende i
området ska behöva utstå de negativa konsekvenser som de olagliga
bosättningarna för med sig i form av bland annat sanitära problem.
Enligt förslagsställaren har boende i kvarteret och styrelsen i en
aktuell bostadsrättsförening försökt få staden att göra något åt den
boplats som fanns under Ringvägen vid det tillfälle då
medborgarförslaget formulerades. Förslagsställaren uppger att inget
har gjorts från stadens sida för att komma tillrätta med den aktuella
boplatsen och efterlyser ett svar på vem som har det juridiska
ansvaret i frågan.
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Med hänvisning till ovanstående beskrivning föreslås att
servicegruppens materialupplag, som idag finns inom det
intilliggande och inhägnade området på Zinkens Väg, flyttas till den
aktuella ytan under Ringvägen och därigenom bidra till att göra
platsen tryggare. På den plats där servicegruppen idag har sitt
materialupplag skulle, enligt förslagsställaren, kunna användas till
hundrastgård eller utegym eller bara vara en del av omgivande
parkmiljön.
I medborgarförslaget beskrivs även att det är viktigt att se över hur
Ånghästparken kan göras tryggare genom att exempelvis se över
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belysningen och genomföra beskärningsåtgärder på buskage.
Förslagsställaren ställer också frågan om det är lämpligt att låta det
bord med fasta bänkar som finns placerat i parken stå kvar på plats
då det, enligt förslagsställaren, endast är till glädje för missbrukare.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen ser positivt på förslagsställarens
engagemang för att göra det aktuella området trevligare och
tryggare.
Den boplats som tidigare fanns under Ringvägen försvann i mitten
av oktober 2019. Ansvaret för att hantera otillåtna boplatser i
parkerna är delat mellan stadsdelsförvaltningen, uppsökarteamet på
socialförvaltningen samt Polisen.
Förvaltningen har behov av ytor där material såsom skräpkorgar,
grus etc. kan lagras. Förvaltningen avser därför att under år 2020
närmare utreda möjligheten att anlägga ett upplagsområde på ytan
under Ringvägen utifrån de krav som finns beträffande
trafiksäkerhet, brandsäkerhet och att brokonstruktionen ska vara
besiktningsbar. Servicegruppens nuvarande etablering på Zinkens
Väg behöver dock ändå kvar varför en hundrastgård eller ett utegym
inte kan anläggas på platsen.
För att öka tryggheten i Ånghästparken har förvaltningen under
hösten 2019 genomfört slyröjningsåtgärder för att erhålla bättre
siktförhållanden och därigenom bidragit till ökad
trygghetsupplevelse i parken. Det bänkbord som finns i parken
används i stor utsträckning av intilliggande förskola varför
förvaltningen gör bedömningen att det är viktigt att behålla
bänkbordet på befintlig plats.
Eftersom ansvaret för belysningsfrågorna ligger hos trafiknämnden
föreslår stadsdelsförvaltningen att stadsdelsnämnden överlämnar
den del av medborgarförslaget som omfattar översyn av
belysningen i Ånghästparken till trafiknämnden för vidare
hantering.
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Andreas Evestedt
Avdelningschef
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Bilaga
Medborgarförslaget.
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