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Medborgarförslag gällande att ta bort två
återstående bänkar i Södermalmsallén och
ersätta dessa med utökad plantering eller en
hundrastgård

Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
att ta bort två återstående bänkar i Södermalmsallén och ersätta
dessa med utökad plantering eller en hundrastgård. Bakgrunden till
medborgarförslaget är att platsen enligt förslagsställaren är otrygg
då det här sker missbruk, narkotikaförsäljning, ordningsstörningar
och nedskräpning.
Stadsdelsförvaltningen är medveten om att det under olika perioder
varit ordningsproblem på den aktuella platsen.
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Med anledning av det medborgarförslag som behandlades av
stadsdelsnämnden 2019-02-21, ”Ta bort bänkar i Södermalmsallén
öster om Swedenborgsgatan och ersätt med utökad plantering”, dnr
1023-2018-1.2.4, beslutades att på prov flytta två bänkar från den
aktuella platsen med förhoppning om minskad störning. Att ta bort
samtliga fyra bänkar, vilket föreslogs i medborgarförslaget, skulle
enligt nämndens beslut förstöra gestaltningen och den tänkta
användningen av platsen. Förvaltningen anser att nämndens beslut
från 2019 bör kvarstå vilket innebär att de två kvarstående bänkarna
inte ska tas bort.
För att platsen ska upplevas tryggare har under hösten 2021 träden
stammats upp och buskarna beskurits på höjden. Dessa åtgärder
kommer att genomföras på nytt vid behov.
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Strax väster om den aktuella platsen finns en grusyta som idag
används för bollspel, exempelvis boule. Förvaltningen kommer att
höja skötselnivån för denna yta i syfte att förbättra förutsättningarna
för bollspel vid platsen. Även detta bedömer förvaltningen bidra till
en ökad trygghetsupplevelse i området.
Beträffande förslaget att anlägga en hundrastgård på platsen anser
förvaltningen detta inte vara lämpligt på grund av närheten till
bostäder.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
att ta bort två återstående bänkar i Södermalmsallén och ersätta
dessa med utökad plantering eller en hundrastgård.
Stadsdelsnämnden beslutade vid nämndsammanträdet den 21
oktober 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda
medborgarförslaget. Medborgarförslaget, med bilaga, bifogas som
bilaga 1 och 2.
Ärendet
I medborgarförslaget föreslås sammanfattningsvis:
De två bänkar som står på plats i Södermalmsallén, cirka 50 meter
öster om Swedenborgsgatan, tas bort och ersätts med planteringar
eller med en hundrastgård.
Bakgrunden till medborgarförslaget är att platsen enligt
förslagsställaren är otrygg då det här sker missbruk,
narkotikaförsäljning, ordningsstörningar och nedskräpning.
Förslagsställaren hänvisar till ett medborgarförslag från 2018 där
problematiken på den aktuella platsen tydligt beskrivs. Med
anledning av detta medborgarförslag tog staden bort två bänkar från
platsen vilket enligt förslagsställaren inte är tillräckligt då området
fortsatt är utsatt för ordningsstörningar.
I förslaget beskrivs att den aktuella platsen är utformad så att den
drar till sig personer med missbruksproblem då man kan uppehålla
sig där i skydd av stora träd och buskage. I förslaget framhålls att
området ligger i ett lugnt bostadsområde med skolor och förskolor i
närheten. Vidare upplever förslagsställaren att polisen inte
patrullerar området och att man som boende inte har möjlighet att
dagligen kontakta polisen då ordningsstörningar sker.
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Förslagsställaren uppger att hen bott vid den aktuella platsen under
åtta sommarsäsonger men har inte sett några förbättringar av
situationen. Sommaren 2021 har, enligt förslagsställaren, varit
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stökig då platsen till 90 % nyttjas av personer med
missbruksproblem.
Till medborgarförslaget bifogas det medborgarförslag som
stadsdelsnämnden behandlade 2018 och som enligt förslagsställaren
beskriver situationen på platsen på ett utförligt sätt.
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.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Den i medborgarförslaget beskrivna platsen i Södermalmsallén
inramas av perenna växter och prydnadsbuskage och är tänkt som
en grön lunga och en fin viloplats att slå sig ner på.
Stadsdelsförvaltningen är medveten om att det under olika perioder
varit ordningsproblem på den aktuella platsen. I kartan nedan
markeras läget för platsen.

Kartan visar platsen i Södermalmsallén som beskrivs i medborgarförslaget.
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Med anledning av det medborgarförslag som behandlades av
stadsdelsnämnden 2019-02-21, ”Ta bort bänkar i Södermalmsallén
öster om Swedenborgsgatan och ersätt med utökad plantering”, dnr
1023-2018-1.2.4, beslutades att på prov flytta två bänkar från den
aktuella platsen med förhoppning om minskad
störning. Att ta bort samtliga fyra bänkar, vilket föreslogs i
medborgarförslaget, skulle enligt nämndens beslut förstöra
gestaltningen och den tänkta användningen av platsen. I beslutet
angavs även att om störningarna skulle minska finns möjligheten att
placera tillbaka bänkarna.
Förvaltningen anser att nämndens beslut från 2019 bör kvarstå
vilket innebär att de två kvarstående bänkarna inte ska tas bort. En
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viktig utgångspunkt i arbetet med parkerna är, enligt förvaltningen,
att dessa är till för alla. Det är också, enligt förvaltningen, viktigt att
platsen är tillgänglig att använda för den som av olika skäl vill
kunna sitta ned.
Förvaltningen har haft kontakt med kommunpolisen kring
ordningsförhållandena i området. Platsen är känd hos polisen och
bedömningen är att ordningsproblemen kvarstår. Utifrån polisens
bedömning är det, enligt förvaltningen, inte aktuellt att placera
tillbaka de två bänkar som togs bort 2019.
För att platsen ska upplevas tryggare har under hösten 2021 träden
stammats upp och buskarna beskurits på höjden. Dessa åtgärder
kommer att genomföras på nytt vid behov.
Strax väster om den aktuella platsen finns en grusyta som idag
används för bollspel, exempelvis boule. Förvaltningen kommer att
höja skötselnivån för denna yta i syfte att förbättra förutsättningarna
för bollspel vid platsen. Även detta bedömer förvaltningen bidra till
en ökad trygghetsupplevelse i området.
Beträffande förslaget att anlägga en hundrastgård på platsen anser
förvaltningen detta inte vara lämpligt på grund av närheten till
bostäder.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Expedieras till
Förslagslämnaren.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Södermalms
stadsdelsförvaltning

Andreas Evestedt
Avdelningschef
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