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Svar på medborgarförslag angående
alkoholförbud i Drakensbergsparken,
Dalslandstrappan och Sofia kyrka

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.

Lisa Kinnari
t f stadsdelsdirektör
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit emot flera medborgarförslag med i
huvudsak samma innehåll och förslag, varför de behandlas
tillsammans i detta ärende. Medborgarförslagen handlar om att
införa alkoholförbud på vissa platser på Södermalm till följd av
ordningsstörningar, missbruk och alkoholförtäring. Skribenterna
beskriver känsla av otrygghet, nedskräpning och störningar. För att
öka trygghet föreslår de att alkoholförbud.
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Förvaltningen ställer sig tveksam till om ett alkoholförbud i de
utpekade områdena skulle leda till de effekter som förslagsställarna
vill uppnå vad gäller ökad trygghet. Enligt förvaltningen är det
bättre att i första hand genomföra sådana insatser som har större
möjligheter att minska ordningsstörningarna i parken.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden har erhållit flera medborgarförslag med
önskemål om alkoholförbud. Förslagen gäller platserna Hornsplan,
Drakensbergsparken, Dalslandstrappan och ett utökat alkoholförbud
vid Sofia kyrka. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den
25 augusti 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda
medborgarförslagen. Medborgarförslagen bifogas ärendet.
Ärendet
De aktuella medborgarförslagen har i huvudsak samma innehåll och
förslag, varför de behandlas tillsammans i detta ärende.
Medborgarförslagen handlar om att införa alkoholförbud på vissa
platser på Södermalm till följd av ordningsstörningar, missbruk och
alkoholförtäring. Skribenterna beskriver känsla av otrygghet,
nedskräpning och störningar. För att öka trygghet föreslår de att
alkoholförbud.
Flera skribenter beskriver att det uppehåller sig missbrukare som
stör och skapar otrygghet vid grässlänten vid fastigheten
Hornsgatan 141. Boende misstänker också att det sker
narkotikaförsäljning i området. Missbrukarna skränar, bråkar, stör
och skrämmer dem och även andra förbipasserande och
barnfamiljer, så att de inte längre vågar vistas där.
En annan förslagsställare skriver gällande Dalslandstrappan att
bostadsrättsföreningar haft möten med Söderandan och att en del
åtgärder utförts. Åtgärderna har dock, enligt förslagsställaren, inte
förändrat läget till det bättre, utan att många boende upplever sin
boendemiljö exkluderande.
En annan skriver att Vita Bergsparken vid Sofia kyrka blivit en
”stor avskrädeshög till följd av att där uppehåller sig festare som
dricker och äter i parken och skräpar ner”. Förslagsställaren föreslår
därför utökat alkoholförbud kl 18.00-24.00 eftersom där redan finns
alkoholförbud kl 00.00 – 07.00.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsdelsdirektörens stab i samråd med
sociala avdelningen, Söderandan och stadsmiljöenheten. Ärendet
har behandlats i förvaltningsgruppen den 8 november, i pensionärsrådet den 7 november och i rådet för funktionshindersfrågor den 8
november.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har förståelse för förslagsställarnas olägenheter på
grund av de störningar och den nedskräpning som förekommer på
de utpekade platserna; Drakenbergsparken, invid Hornsgatan 141,
Tantolunden, Dalslandstrappan och i Vita Bergsparken vid Sofia
kyrka. Förvaltningen ställer sig dock tveksam till att ett alkoholförbud löser problemen.
I många av Stockholms stads parker och grönområden är det tillåtet
att dricka alkohol, men på vissa platser är det förbjudet. Flera av
stadsdelsområdets parker har alkoholförbud liksom alla skolgårdar
och lekparker. Förbud gäller alltid på offentlig plats. Det kan vara
förbjudet att dricka spritdrycker, vin och starköl i parker under vissa
tider på dygnet eller under vissa månader under året. Förbudet
gäller vanligen dygnet runt, men på en del platser gäller förbudet
mellan kl 22.00-07.00.
Den allmänna uppfattningen är att förbud kan förhindra störningar.
Förvaltningen har tidigare gjort en gedigen utredning om
alkoholförbud, som är aktuell även i dag. I den utredningen kunde
bland annat konstateras att underlag från polisen visade att det inte
finns ett entydigt samband mellan parker med alkoholförbud och
färre ordningsstörningar än övriga parker. Däremot leder det ofta till
att problemen flyttar till annan oönskad plats. Ett belägg för detta
skulle kunna vara att det dyker upp nya ”problemparker” när förbud
införts i de gamla, vilket är förvaltningens erfarenhet.
Enligt polisen har förbud sämre effekt när det gäller till exempel
äldre missbrukare. Polisen uppger att samma missbrukare kan
omhändertas gång på gång på samma plats. Polisens kartläggning
visade även att problemen kvarstod till viss del i utkanten av parker
med alkoholförbud.
Polisen har redan nu, enligt gällande lagstiftning, möjlighet, rätt och
skyldighet att vidta åtgärder för att upprätthålla ordning och
kontrollera att föreskrifter följs. Exempelvis har polisen alltid
befogenhet att beslagta och hälla ut alkohol som tillhör ungdomar
under 18 år oavsett om det råder alkoholförbud eller inte på platsen.
I förvaltningens tidigare utredning kunde det konstateras att
besluten om förbud fattats allt eftersom problemen blivit för
besvärande i vissa parker utifrån ett kortsiktigt perspektiv och har
därför inte varit någon medveten helhetslösning av situationen. Det
här resonemanget talar mot alkoholförbud även idag. Enligt
förvaltningen är det då bättre att i första hand genomföra sådana
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insatser som har större möjligheter att minska ordningsstörningarna
i parken.
Det brottsförebyggande rådet på Södermalm, Söderandan, träffade i
juni boende nära Drakenbergsparken. Lokala polisen, som deltog i
mötet, kunde informera om att området i och kring parken är
polisiärt prioriterat. Uniformerad polis besöker platsen med viss
regelbundenhet. Det sker även civil spaning på området. Polisen har
inte fått någon bild av försäljning av droger inom området.
Vidare uppgav polisen på Söderandans möte att Drakenbergsparken
som helhet kommer att prioriteras fortsättningsvis. Särskilt fokus
läggs på de områden som angränsar till bostadshus.
Förvaltningens uppsökare besöker platsen tillsammans med polisen.
Även socialförvaltningens uppsökarteam har kontaktats och de gör
besök på platserna. Om det kommer till förvaltningens kännedom
att någon far illa eller är minderårig agerar förvaltningen utifrån
lagstiftningens möjligheter.
Ett alkoholförbud skulle också innebära att de invånare som vill ha
picknick ute i parkerna och äta och dricka vin, omfattas av förbudet
och inte får dricka vin.
Vidare har stadsmiljöenheten genomfört insatser på aktuella platser.
I Drakenbergsparken har skett översyn och beskärning av buskage
närmast bostadshusen. Parken har städats sju dagar i veckan
inklusive kvällstid under perioden 15 april till 1 oktober. Den
utökade städfrekvensen under sommarperioden har även gällt
Vitabergsparken.
Vid Dalslandstrappan är det tidigare buskaget helt nedtaget och en
ny plantering av klängrosor har gjorts för att förgylla platsen.
Med hänvisning till ovanstående föreslår stadsdelsförvaltningen att
stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget.
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