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Bakgrund
Förskolorna vid Welanders väg 3 och 4 har vid ett antal tillfällen
drabbats av att obehöriga tagit sig in på förskolegårdarna.
Fastighetsägarna, Stiftelsen Kungsholms västra daghem och SISAB,
har tidigare förstärkt stängslet runt förskolorna och grindarna har
försetts med lås. I förskolepersonalens morgonrutin ingår att avsyna
gårdarna innan det kommer barn till förskolan. Senare under
morgonen görs ytterligare en avsyning av personal från
förvaltningens arbetsverksamhet. Detta till trots har sprutspetsar vid
ett fåtal tillfällen hittats sedan S:t Görans sprututbytesprogram
startade i april 2013.
Ärendet
Stadsdelsförvaltningen har tagit emot ett medborgarförslag som tar
upp drogproblem kring förskolorna och lekplatsen vid S:t
Göransparken. Förslagsställarna föreslår följande:

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Förskoleavdelningen
Lindhagensgatan 74
Box 49039
100 28 Stockholm
kungsholmen@stockholm.se
stockholm.se

1. Stänga förskolans gård så att inga otillbörliga får tillträde till den.
2. Överväger att flytta någon av verksamheterna som samlats i
området, som i sig har ett gott och beaktansvärt syfte men ger en
direkt negativ påverkan på säkerheten i barnens närmiljö.
3. Öppna fler sprututbyten i andra stadsdelar i Stockholm för att
avlasta närmiljön på Kungsholmen.
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4. Se till att det alkoholförbud som råder i S:t Göransparken
efterlevs.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom förskoleavdelningen i samarbete med
lokalenheten. Ärendet har behandlats av stadsdelsnämndens
pensionärsråd den 11 december, rådet för funktionshinderfrågor den
7 december och förvaltningsgruppen den 7 december. Eventuella
synpunkter framgår av protokollen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ser allvarligt på den nedsmutsning av
förskolegårdarna som på senare tid har ökat. Trots att de bägge
förskolorna på Welanders väg har låsta grindar tar sig obehöriga in
på gårdarna.
Förvaltningen har reviderat den rutin som finns gällande obehöriga
på förskolornas gårdar. Samtidigt har en inventering genomförts av
samtliga förskolegårdar där eventuellt skyddade platser
identifierats. Även lekstugor där det är möjligt att ta skydd har
inventerats. Förskoleavdelningen tillsammans med förvaltningens
lokalenhet går nu igenom resultatet för att se vilka åtgärder som
behöver genomföras.
Förvaltningen ser även över den belysning som finns på gårdarna
vid Welanders väg 3 och 4. Diskussioner förs med fastighetsägarna
om ökad belysning som gör det obekvämt att vistas där under
dygnets mörka timmar.
För närvarande har fastighetsägaren SISAB utökat sin rondering på
Welanders väg 3 vilket innebär att ett vaktbolag besöker förskolan
nattetid och tidig morgon. Utöver den avsyning och städning av
gårdarna som idag finns utökas gårdsstädningen av inhyrd
entreprenör. Till exempel ska löv tas bort mer frekvent. Städningen
ska ske under morgonen innan barnen kommer till förskolan.
Förslagen i punkterna 2-4 ligger utanför stadsdelsnämndens
möjlighet att fatta beslut om. Däremot kommer förslagen att tas upp
i de samverkansmöten som sker kontinuerligt där landstinget,
polisen med flera ingår.
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Landstinget har nyligen meddelat att en ny mottagning för
sprututbyte kommer att öppna i Stockholms södra delar. Detta
kommer förhoppningsvis att minska besökstrycket i verksamheten
på Kungsholmen.
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