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Medborgarförslag gällande förbättringar i Tanto
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar den del av
medborgarförslaget som berör toalettmöjligheter till
trafiknämnden för vidare hantering.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
förbättringar i Tanto. I förslaget föreslås att fler bajamajor och en
urinoar placeras ut i parken, att ytan framför bangolfens entré
iordningställs, att fler skräpkorgar placeras ut i parken samt att
hastigheten för cyklister som använder gång- och cykelstråket
nedanför Hornsgatan 139 begränsas.
Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det syftar
till att göra parken trevligare för besökare.
Ansvaret att tillhandahålla offentliga toaletter inom staden ligger
hos trafiknämnden. Förvaltningen föreslår därför att nämnden
överlämnar denna del av medborgarförslaget till trafiknämnden för
vidare hantering.
Vad gäller förslaget att iordningställa ytan framför bangolfens entré,
kommer förvaltningen ha uppsikt över platsen och vid behov
genomföra nödvändig åtgärd för att minimera risken för olycka.
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Beträffande förslaget att placera ut fler skräpkorgar i parken arbetar
förvaltningen kontinuerligt med att ersätta befintliga trasiga
skräpkorgar med nya och större skräpkorgar i Tantolunden och i
andra parker inom stadsdelsområdet.
Tillsammans med trafikkontoret planerar förvaltningen att
undersöka möjliga åtgärder som kan dämpa hastigheten hos
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cyklister som använder gång- och cykelvägen längs nedanför
Hornsgatan 139.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
förbättringar i Tanto. Stadsdelsnämnden beslutade vid
nämndsammanträdet den 23 september 2021 att ge förvaltningen i
uppdrag att bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget med
kompletteringar bifogas som bilagor 1-3.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 17 januari 2022 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 18 januari 2022.
Ärendet
Medborgarförslaget utgörs av fyra delförslag som enligt
förslagsställaren ska bidra till förbättringar i Tantolunden1. Kartan
nedan visar placering av de föreslagna åtgärderna med undantag
från förslaget att placera ut fler skräpkorgar.

Karta med placering av de föreslagna åtgärderna med undantag från
förslaget att placera ut fler skräpkorgar.

1. Fler bajamajor och en urinoar placeras ut i parken
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Enligt förslagsställaren räcker toaletterna vid bangolfen i parken
inte till vilket innebär att vissa personer uträttar sina behov i
området vid koloniträdgårdslotterna. Förslagsställaren anser med
anledning av detta att fler bajamajor ska placeras ut i anslutning till
denna plats (punkt 1 i kartan ovan). I förslaget anges även att
Utifrån beskrivningen i medborgarförslaget avser de fyra delförslagen
Drakenbergsparken.
1
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området mellan Lignagatans förlängning och Hornsgatan 139 utgör
en plats där vissa personer uträttar sina behov. I detta område bör
därför, enligt förslagsställaren, en urinoar placeras ut (punkt 2 i
kartan ovan).
I medborgarförslaget föreslås även att de buskage som finns i
anslutning till de föreslagna platserna för bajamajor och urinoar ska
tas bort.
Med anledning av problemet med att vissa personer uträttar sina
behov i parken anser förslagsställaren vidare att det inte är lämpligt
att tillåta alkoholförtäring i Tantolunden.
2. Ytan framför bangolfens entré iordningsställs

Enligt förslagsställaren översvämmas entrén till bangolfen vid regn
vilket kan utgöra en olycksrisk (punkt 3 i kartan ovan).
3. Fler skräpkorgar placeras ut i parken.

Enligt förslagsställaren behövs fler skräpkorgar i parken.
Skräpkorgarna bör utformas så att de inte går att vittja på
pantburkar då det leder till ökad nedskräpning.
4. Begränsa hastigheten för cyklister på gång- och
cykelstråket nedanför Hornsgatan 139.

Enligt förslagsställaren är det problematiskt att vissa cyklister och
personer på elsparkcyklar åker i hög hastighet ned för gång- och
cykelvägen vid Hornsgatan 139 (punkt 4 i kartan ovan).
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det syftar
till att göra Tantolunden trevligare för besökare.
Nedan lämnar förvaltningen synpunkter på de fyra delförslag som
lämnas i medborgarförslaget:
1. Fler bajamajor och en urinoar placeras ut i parken
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Ansvaret att tillhandahålla offentliga toaletter inom staden ligger
hos trafiknämnden. Under pandemin har förvaltningen dock
placerat ut extra bajamajor intill den stationära toaletten vid
bangolfen på grund av det stora besökstrycket parken haft under
sommarperioderna 2020 och 2021. Förvaltningen har inte för avsikt
att placera ut extra bajamajor i parken då pandemin är över.
Förvaltningen får ofta in önskemål från allmänheten om fler
toaletter i parken och därför anser förvaltningen att det är viktigt att
tillräckligt med toalettmöjligheter erbjuds.

Tjänsteutlåtande
Dnr SÖD 2021/800
Sida 4 (5)

Med anledning av beskrivningen ovan föreslår förvaltningen att
nämnden överlämnar denna del av medborgarförslaget som berör
tillgången till toaletter till trafiknämnden för vidare hantering.
Beträffande förslaget att ta bort buskagen som finns i anslutning till
de platser där bajamajor och en urinoar föreslås, anser förvaltningen
att det är viktigt att bibehålla buskagen då de bland annat gynnar
småfåglar. Under 2022 planerar förvaltningen att genomföra
underhållsbeskäring av aktuella buskage.
Vad gäller förslaget att inte tillåta alkoholförtäring i parken råder
idag förbud mot att dricka alkohol mellan klockan 00.00 och 07.00.
Det medborgarförslag som behandlades av stadsdelsnämnden 202102-25, ”Alkoholförbud på allmänningar inom
koloniträdgårdsföreningarnas områden i Tantolunden” föranledde
inte ytterligare åtgärder i området med hänvisning till
förvaltningens bedömning att brottsförebyggande insatser för att
minska ordningsstörningar och förbättrad renhållning och skötsel i
området skulle ge ett bättre resultat. Förvaltningen är dock
angelägen om att hålla ordning och skapa trygghet i Södermalms
stadsdelsområde och planerar under året att tillsammans med
lokalpolis inventera och utvärdera redan vidtagna åtgärder för att
identifiera ytterligare utvecklingsmöjligheter i Tantolunden.
Gällande trygghetsfrågan i parken arbetar förvaltningen inom
”Effektiv samverkan Hornstull” som innebär nära samverkan
mellan exempelvis staden, lokalpolisen och fastighetsägare i
Hornstull med syftet att skapa en tryggare miljö i området.
Begreppet ”effektiv samverkan” innebär att deltagande parter
genomför täta möten i syfte att snabbt och effektivt kunna vidta
åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten på en
plats.
2. Ytan framför bangolfens entré iordningsställs

Förvaltningen har inte uppmärksammat att ytan framför bangolfens
entré ofta blir översvämmad vid regn och att olycksrisk därmed
skulle föreligga vid denna plats. Utifrån det som förslagsställaren
lyfter kommer förvaltningen ha uppsikt över platsen och vid behov
genomföra nödvändig åtgärd för att minimera risken för olycka.
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3. Fler skräpkorgar placeras ut i parken

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att ersätta befintliga trasiga
skräpkorgar med nya och större skräpkorgar i Tantolunden och i
andra parker inom stadsdelsområdet. På de platser där det anses
vara lämpligt tillförs skräpkorgarna pantrör. Förvaltningen arbetar
även löpnade med att placera ut kapacitetsstarka
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självkomprimerande solcellsdrivna skräpkorgar på platser som har
många besökare. På sikt avser förvaltningen att se över möjligheten
att få till stånd en mer sammanhållen skräphantering i parken, detta
i enlighet med intentionerna i Parkplan Södermalm. Detta innebär
bland annat att placeringen av skräpkorgarna ses över och att en
eller ett fåtal skräpkorgsmodeller används.
Förvaltningen kan därutöver tillägga att avtalen för skötsel och
underhåll av stadsdelsområdets parker innehåller så kallade
funktionskrav på renhållningen av parkytorna. Detta innebär att
nedskräpade ytor ska renhållas när skräp uppkommer samt att
papperskorgarna inte får ha en större fyllnadsgrad än 80 procent.
4. Begränsa hastigheten för cyklister på gång- och
cykelstråket nedanför Hornsgatan 139

Förvaltningen har fått in flera synpunkter om att cyklister kommer
ned i backen, från Långholmsgatan mot Lignagatan, i höga
hastigheter och att det upplevs som otryggt för de som går där.
Tillsammans med trafikkontoret planerar förvaltningen att
undersöka möjliga åtgärder som kan dämpa hastigheten hos
cyklister längs med denna sträcka.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Expedieras till
Förslagslämnaren
Trafiknämnden
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Andreas Evestedt
Avdelningschef

Bilagor
1. Medborgarförslaget.
2. Komplettering till medborgarförslaget.
3. Komplettering till medborgarförslaget.
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