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Svar på medborgarförslag angående
Nydalsparken, mopedkörning och minskad
kriminalitet
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som svar på
medborgarförslaget.
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Sammanfattning
Förvaltningen har med intresse tagit del av medborgarförslaget och
haft en dialog med skribenten om möjliga och lämpliga åtgärder för
att fortsätta arbetet med att öka tryggheten och minska social oro
och kriminalitet.
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd. Skribenten framför synpunkter inom tre områden;
fotbollsplanen i Nydalsparken, mopeder på gång och cykelvägar
och hårdare tag mot kriminalitet.
När det gäller nyttjandet av Nydalsparkens fotbollsplan anser
skribenten att den utgör en kraftig störning då bollspelet under
sommartid kan pågå långt in på natten. Skribenten föreslår därför att
bollspel tillåts mellan 10.00 till 22.00 och att polis och
ordningsvakter får i uppgift att övervaka att tiderna följs.
Angående mopedkörning på gång- och cykelvägar utgör även de
kraftiga störningar i och omkring Nydalsparken. Skribenten föreslår
därför att mopedkörning alltid är förbjuden i Nydalsparken och att
mopedkörning förbjuds i övriga delar av Tensta efter 22.00.
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Avslutningsvis vill skribenten se hårdare tag mot kriminalitet och
anför att poliser måste finnas i Tensta hela tiden, dygnet runt i sex
månader. Detta hoppas förslagsställaren ska skapa trygghet åt
boende och deras barn.
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Ärendets beredning
Ärendet är berett inom strategiska staben.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har med intresse tagit del av medborgarförslaget och
diskuterat olika lösningar med skribenten. Förvaltningen är
angelägen om att samverka med boende i stadsdelen och söker
därför aktivt skapa forum för detta. Under hösten kommer bland
annat, i samverkan med polisen, att bjudas in till dialog med tema
mopedåkning. Alla intresserade medborgare och föreningar är
välkomna att delta.
Angående klagomålen på bollspel i Nydalsparken vill förvaltningen
påpeka att det finns motstående intressen. Förvaltningen tycker
generellt att det är positivt att ungdomar ”spontanidrottar” och vill
därför inte begränsa den möjligheten. Störningen i det aktuella fallet
kan dessutom anses vara relativt begränsad till enstaka kvällar
under sommarhalvåret då bollspel är starkt väderberoende.
Förvaltningen kommer trots detta undersöka vilka möjligheter som
finns till begränsningar genom bestämmelser i stadens lokala
ordningsföreskrifter.
Angående mopedkörning på parkvägar och i Nydalparken arbetar
förvaltningen sedan länge med att förhindra och försvåra
”buskörning” och olovlig körning. Förvaltningen samverkar med
både trafikkontoret, polisen och föreningar i området genom att
sätta ut farthinder, genom riktade kontroller och allmän
övervakning. Förvaltningen anser att generella förbud mot
mopedkörning vissa tider på dygnet inte är önskvärda då de riskerar
att inskränka medborgarnas rörlighet i allt för hög grad.
För att öka tryggheten, förebygga kriminalitet och minska social oro
samverkar förvaltningen aktivt med polis, fastighetsägare,
föreningsliv och andra i området. Förvaltningen har tecknat ett
samverkansavtal med polisen för att tydliggöra och underlätta
samarbete inom vissa utpekad arbetsområden där tonvikten ligger
inom trygghet och social oro. Förvaltningen driver också projektet
”Social insatsgrupp unga vuxna” (SIG) och kommer införa en ny
intern organisation med syftet att samla alla medarbetare som
arbetar med att öka tryggheten och minska kriminalitet och social
oro inom samma avdelning.
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