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Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd gav stadsdelsförvaltningen
2016-08-25 i uppdrag att bereda en skrivelse från Erik Jahn (L),
Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) om
renhållning och klottersanering kring Tantolunden.
I skrivelsen framförs att det är viktigt att se vad
stadsdelsförvaltningen kan göra kring Tantolunden för att minska
attraktiviteten som plats för narkotikahandel och framför vidare att
det är viktigt att veta hur socialtjänsten bedömer situationen och hur
dess resurser ser ut. Skulle det till exempel vara möjligt att genom
uppsökande verksamhet minska missbruket. Ytterligare städinsatser
för att få bort fimpar, flaskor och engångsgrillar och att allmänna
toaletter hålls fräscha föreslås också, samt att klottersaneringen i
parken med omnejd ses över.
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att
förvaltningen skall genomföra en städkampanj i Tantolunden samt
upprätta en plan för hur klottersaneringen skall kunna stärkas. Vad
gäller förslaget i skrivelsen om att stadsdelsförvaltningen i samråd
med socialförvaltningen ska utreda om det finns möjlighet att
genom uppsökande verksamhet från socialtjänstens sida minska
missbruket, vill förvaltningen informera om att så redan sker idag.
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Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd gav stadsdelsförvaltningen
2016-08-25 i uppdrag att bereda en skrivelse från Erik Jahn (L),
Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) om
renhållning och klottersanering kring Tantolunden.
Skrivelsen bifogas som bilaga.
Ärendet
I skrivelsen framförs att Stockholmarna måste kunna känna sig
trygga i sin egen stad och att när brottsligheten får fäste på en plats
blir konsekvensen att platsen kan kännas mindre trygg och
tillgänglig för andra människor, kringboende och besökare.
Vidare framförs att det också är viktigt att se vad
stadsdelsförvaltningen kan göra kring Tantolunden för att minska
attraktiviteten som plats för narkotikahandel. Förslagsställarna
framför vidare att det är viktigt att veta hur socialtjänsten bedömer
situationen och hur dess resurser ser ut. Skulle det till exempel vara
möjligt att genom uppsökande verksamhet minska missbruket.
Ytterligare städinsatser för att få bort fimpar, flaskor och
engångsgrillar och att allmänna toaletter hålls fräscha föreslås
också, samt att klottersaneringen i parken med omnejd ses över.
Mot bakgrund av vad som ovan anförs föreslår förslagsställarna att
stadsdelsnämnden beslutar:
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-

Att stadsdelsförvaltningen genomför en särskild
städkampanj i Tantolundens park som stärker städtillsynen
under de återstående sommarveckorna.

-

Att stadsdelsförvaltningen i samråd med trafikkontoret
återkommer med en plan för hur klottersaneringen ska
stärkas invid Tantolunden så att 24-timmarsgarantin
säkerställs.

-

Att stadsdelsförvaltningen i samråd med socialförvaltningen
utreder om det finns möjlighet att genom uppsökande
verksamhet från socialtjänstens sida minska missbruket.

Tjänsteutlåtande
Dnr 833-2016-1.2.1.
Sida 3 (3)

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsdelsdirektörens stab inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
den 8 november, i pensionärsrådet den 7 november och i rådet för
funktionshindersfrågor den 8 november 2016.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att
förvaltningen skall genomföra en särskild riktad städkampanj för
Tantolunden under våren 2017, samt att förvaltningen i samråd med
trafikkontoret upprättar en plan för hur klottersaneringen ska kunna
stärkas i Tantolunden så att 24-timmarsgarantin säkerställs.
I skrivelsen framförs även att stadsdelsförvaltningen i samråd med
socialförvaltningen utreder om det finns möjlighet att genom
uppsökande verksamhet från socialtjänstens sida minska
missbruket.
Här vill förvaltningen informera om att så redan sker idag.
Bilaga
Skrivelse om renhållning och klottersanering kring Tantolunden
från Erik Jahn (L), Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Leif Kroon
(KD)
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