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Projektnamn

Förebyggande insatser mot illegala bosättningar på parkmark

Geografisk plats
för investering

Spånga-Tensta stadsdelsområde

Projektets mål
och syfte

Inom stadsdelsområdet förekommer en omfattande problematik
gällande illegala bosättningar på parkmark. Det har lett till att
medborgare känner en ökad upplevd otrygghet. Det visar sig bland
annat i förvaltningens klagomålshantering där synpunkter gällande
illegala bosättningar är den enskilt största kategorin av klagomål
från medborgare.
Det förekommer en stor och påtaglig olycksrisk som vid minst ett
känt tillfälle under 2019 har resulterat i att en bosättning brann och
medförde stora skador på naturmark. Vid ett par boplatser har det
dokumenterats att eldning sker med miljöfarligt material som
påverkar intilliggande bostadsområden med hälsofarlig rök och
inte minst de utsatta människor som vistas i dessa bosättningar.
Avhysningsprocessen är ofta lång och tidskrävande då
stadsdelsförvaltningen inte enskilt ombesörjer hanteringen av
illegala bosättningar. Polisen hanterar många av dessa ärenden
vilket bidrar till att avhysningsprocessen sällan prioriteras. Detta
resulterar i att boplatserna får etablera sig under lång tid, i
förekomna fall flera år, vilket leder till en ökad markförstörelse
samt ofta även ökad ianspråktagen mark. Vid flera tillfällen har
intilliggande träd och buskage fällts och kapats vilket medfört att
markförstörelsen efter bosättningar varit så stor att
ursprungsvegetationen inte kunnat återetablera sig efter en
avhysning.
I och med rådande lagstiftning och långa hanteringsprocesser
dröjer det i regel inte lång tid innan samma yta återetablerats med
ny boplats. Detta leder till stor frustration hos medborgare och
återkommande driftkostnader.
Genom riktade insatser på mark och vegetation kan vanligt
förekommande boplatser göras mindre attraktiva. Åtgärderna
förväntas bland annat omfatta slyröjning för att öppna upp
insynsskyddade områden samt återställning av mark som
vandaliserats från tidigare boplatser. Insatserna kommer fokusera
främst på bostadsnära naturmark i områden som till exempel
Bromstens industriområde, Solhöjden samt vid Rissneskogen.
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Dessa områden är vanligt förekommande och ständigt
återkommande för illegala boplatser.
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Slutredovisning
Beskrivning av
slutresultat utifrån
investeringens mål,
syfte och platsens
behov av
trygghetsskapande
åtgärd

Insatserna förväntas öka den upplevda tryggheten i
stadsdelsområdet samt tilliten till stadsdelsförvaltningen. Idag
förekommer en stor frustration hos medborgare som anmäler
illegala bosättningar som upplever att ingenting görs av
stadsdelsförvaltningen.
Efter att stadsdelsförvaltningen genomfört förebyggande
åtgärder har endast två bosättningar uppmärksammats, dock inte
på någon plats där dessa åtgärder genomförts. Klagomål från
medborgare är inte längre den enskilt största kategorin i
synpunktsportalen. Förvaltningen har genom riktade åtgärder på
vanligt förekommande platser för illegala bosättningar minskat
attraktiviteten för etableringar och olovlig annektering av mark.
Åtgärderna har visat på önskat resultat.

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Beskrivning av
ekonomiskt utfall och
eventuell avvikelse
mot kalkylerade
utgifter

Utpekat område i Bromstens industriområde har redan åtgärdats
som ett led i Exploateringskontorets projekt för
Bromstensstaden. Således utgår åtgärder i Bromstens
industriområde och ersätts med områden i Tensta och Sundby.
Förvaltningen har genomfört förebyggande åtgärder enligt
ansökningens kalkyl inom beviljat område. Återplantering har
inte genomförts enligt gällande beslut.

Bilder före

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.

Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.

