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Medborgarförslag gällande alkoholförbud på
allmänningar inom koloniträdgårdsföreningarnas
områden i Tantolunden
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har fått ett medborgarförslag om att söka
alkoholförbud på allmänningar inom koloniträdgårdsföreningarnas
områden i Tantolunden. Skribenten beskriver att alkoholförtäring
och droganvändning i området ökat lavinartat och att
narkotikaförsäljning sker öppet framför kolonisterna. Detta är
störande, oroväckande och skapar otrygghet för dem som
promenerar i området.
Förvaltningen har förståelse för kolonisternas och förslagsställarens
olägenheter på grund av de störningar som förekommer på
allmänningarna inom koloniträdgårdsföreningarnas områden i
Tantolunden. Förvaltningen bedömer dock att det inte är troligt att
ett alkoholförbud löser problemen där. Förvaltningen bedömer att
brottsförebyggande insatser för att minska ordningsstörningar och
förbättrad renhållning och skötsel i parker och platser där
människor samlas ger bättre resultat.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden har fått ett medborgarförslag om att söka
alkoholförbud på allmänningar inom koloniträdgårdsföreningarnas
områden i Tantolunden. Skribenten beskriver att alkoholförtäringen
och droganvändningen i området ökat lavinartat och att
narkotikaförsäljningen sker öppet framför kolonisterna. Detta är
störande och oroväckande. Även människor som vill promenera i
området skräms bort och barn och unga som använder
fotbollsplanen vid kolonilotterna kan känna sig otrygga.
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Stadsdelsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 oktober
2020 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab i samråd med
sociala avdelningen och stadsmiljöavdelningen. Ärendet har
behandlats i förvaltningsgruppen och i pensionärsrådet den 15
februari och i rådet för funktionshindersfrågor den 16 februari 2021.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen har förståelse för kolonisternas och förslagsställarens
olägenheter på grund av de störningar som förekommer på
allmänningarna inom koloniträdgårdsföreningarnas områden i
Tantolunden. Förvaltningen bedömer dock att det inte är troligt att
ett alkoholförbud löser problemen där.
Förvaltningen är angelägen om att hålla ordning och skapa trygghet
i hela Södermalms stadsdelsområde. Södermalms parker är populära
utflyktsmål för både boende och besökare men i vissa av dem
påverkas tryggheten negativt av förekommande missbruk. I vissa
parker råder redan ett absolut förbud, enligt Stockholms stads
ordningsstadga. Det finns också ett antal parker där alkoholförbud
råder enbart mellan 00.00 – 07.00.
Inom vilka områden förtäring av alkohol är förbjudet regleras idag i
allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun
(2017:05) § 15. Där framgår att det bland annat är förbjudet att
förtära alkohol inom skolgårdar, parklekar, lekparker på offentlig
plats, parker, bad och centrumanläggningar eller på stadens egna
eller till staden upplåtna begravningsplatser. Det finns idag 20
förbudsområden på Södermalm utöver skolgårdar, lekparker och
parklekar.
I nämndens tidigare beslut har det framförts att alkoholförbud i
olika delar av Södermalm inte löser problematiken och att andra
åtgärder kan nå ett bättre resultat och skapa en fin och trygg
stadsmiljö för alla. Exempelvis kan stadsdelsförvaltningen arbeta
med sociala insatser och förbättrad skötsel och renhållning i
området.
Södermalms stadsdelsförvaltning
Stadsdelsdirektörens stab och kansli
Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508 12000
soder@stockholm.se
stockholm.se

Förvaltningen känner till problem med exempelvis hög
alkoholförtäring, nedskräpning och narkotikaförsäljning i bland
annat Tantolunden och i delar av koloniträdgårdsområdet.
Förvaltningen genomförde i september 2020 en så kallad
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trygghetsvandring i koloniområdet bland annat till följd av
klagomål från koloniträdgårdsföreningen. I vandringen deltog
förvaltningens trygghets- och säkerhetssamordnare och medarbetare
från stadsmiljöavdelningen, lokalpolisen och ordförande i
koloniträdgårdsföreningen. Syftet med trygghetsvandringen var att i
dialog med föreningen diskutera möjliga åtgärder och aktiviteter för
att förhindra ordningsstörningar och narkotikaförsäljning.
Trygghetsvandringen möjliggjorde för kolonisterna att peka ut
specifika platser som de upplever särskilt otrygga.
Trygghetsvandringen resulterade bland annat i att en vägbom
placerades på Tantolundsvägen, i höjd med bollplanen (vid backen
upp till utsiktsberget). Denna förhindrar störande biltrafik och viss
narkotikaförsäljning vid platsen. För att bidra till ökad trygghet
planeras slyröjningsinsatser att genomföras under året (2021) på ett
antal platser i anslutning till koloniföreningen. Under året kommer
även ett program för en kommande upprustning av Tantolunden att
tas fram. I detta programarbete kommer trygghetsfrågorna att tas
med.
Lokalpolisen uppger, som återkoppling på den genomförda
trygghetsvandringen, att Tantolunden kommer vara ett prioriterat
område med hög polisiär närvaro, inte minst när det återigen blir
varmare väder. Västra Södermalm (Tantolunden-HornstullPålsundsparken) är ett av tre prioriterade områden för polisens
strategiska inriktningar för 2021.
Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Medborgarförslaget
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