Kungsholmens
stadsdelsförvaltning
Förskoleavdelningen

Tjänsteutlåtande
Sida 1 (3)
Dnr 1.1-671-2017
Dnr 1.1-672-2017
2017-11-27

Handläggare
Göran Sjöqvist

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2017-12-14

Skrivelser om kartläggning av
trygghetssituationen på Kungsholmens
skolgårdar (M), (C) och (KD) samt (L)
Svar på skrivelser
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande besvarar skrivelserna

Maria M Laxvik
stadsdelsdirektör

Lena Forsberg
avdelningschef

Bakgrund
I samband med stadsdelsnämndens sammanträde den14 november
2017 har Moderaterna; Centerpartiet och Kristdemokraterna å ena
sidan och Liberalerna å andra sidan inkommit med skrivelser till
nämnden med anledning av nedsmutsning och otrygghetsproblem
på vissa skolgårdar inom Kungsholmens stadsdelsområde.
Ärendet
Av skrivelserna framgår att vissa skolor inom Kungsholmens
stadsdelsområde har problem med att personer som vistas och sover
på skolgårdarna och skräpar ner och förorenar. Föräldrar och
personal i stadsdelen har vittnat om hur skolgårdar används som
sovplats, toalett och papperskorg av missbrukare och övernattare
som använder skolgården som sov- och boplats.
Med anledning av ovanstående önskar M, C och KD svar på
följande frågor:
Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Förskoleavdelningen
Lindhagensgatan 74
Box 49039
100 28 Stockholm
kungsholmen@stockholm.se
stockholm.se

Vilka förskolor, skolor eller äldreboenden i stadsdelen (både de i
egen regi och de som drivs av andra aktörer) svarar till
förvaltningen att det förekommer att människor övernattar vid deras
verksamhets område, att det finns sanitära problem kopplat till detta
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eller att nedskräpning sker med sprutor som lämnas kvar runt
verksamheten?
Påverkar dessa problem hur verksamheterna bedriver sitt arbete?
Behöver exempelvis personal, elever eller brukare undvika vissa
platser i anslutning till verksamheterna till följd av problem, stör det
verksamhetens utförande på annat vis?
Efterfrågar verksamheterna något ytterligare stöd från staden eller
stadsdelen för att upprätthålla trygghet och renlighet?
Har förvaltningen en löpande dialog med kommunpolisen om
problemen runt skolgårdarna? Hur rapporterar kommunpolisen till
förvaltningen att problemen ser ut i stadsdelen, hur utbredda
bedömer de att problemen är och finns resurser för att upprätthålla
trygghet och säkerhet?
Liberalerna uppmanar i sin skrivelse stadsdelsnämnden att kontakta
utbildningsnämnden för att få en ordentlig utredning av hur
situationen på Kungsholmens skolgårdar ser ut.
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 skol- och
förskolegårdar och andra offentliga miljöer som på senare tid har
ökat.
I den samverkan som förvaltningen har med bland annat polisen,
utbildningsförvaltningen och andra aktörer framkommer en
samstämmig bild av ett ökat behov av städning och rondering.
Behoven varierar på olika platser över tid beroende på bland annat
årstid och tillfälliga åtgärder som vidtas. Förvaltningen har löpande
kontakter med polisen för att säkerställa att båda parter har en
uppdaterad lägesbild.
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I de fall externa verksamheter hör av sig till förvaltningen och
efterfrågar stöd hjälper förvaltningen till med att förmedla kontakter
till ansvariga aktörer. På grund av den löpande samverkan som
finns, bl.a. inom ramen för förvaltningens trygghets- och

Tjänsteutlåtande
Sida 3 (3)

säkerhetsrådet, finns goda möjligheter att fånga upp och hantera
problem.
För att hantera de problem som finns i de egna verksamheterna har
förvaltningen reviderat den rutin som finns gällande obehöriga på
förskolornas gårdar. I rutinen ingår att alltid meddela förvaltningen
när det inträffat någon incident. Verksamheten gör även en anmälan
i förvaltningens incidentrapporteringssystem Kommunens
Informationssystem om Arbetsmiljö, KIA
En inventering har 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.
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.
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