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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Uppföljning av ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad
Remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Anders Carstorp
stadsdelsdirektör

Thomas Levin
avdelningschef

Sammanfattning
Stadsledningskontoret har haft i uppdrag att följa upp beslutet i kommunfullmäktige 2005 om förbud mot alkoholförtäring i vissa parker. Kontoret föreslår nu
att nuvarande ordningsföreskrifter inte ändras.
Stadsdelsförvaltningen delar stadsledningskontorets bedömning. Förbuden har
gjort det enklare för närpolisen men också för förvaltningens egen fält- och fritidsenhet att ingripa mot ungdomars alkoholbruk.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom gemensam service i samråd med förvaltningens verksamhetsavdelningar.
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Bakgrund
Efter en framställan från stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan om alkoholförbud i
bl.a. Björns Trädgård genomfördes en omfattande remissrunda 2004 om behov av
ständiga eller tidsbegränsade förbud mot alkoholförtäring i olika parker.
Stadsdelsnämnden beslutade i oktober 2004 om sitt remissvar. På förslag från förvaltningen efter samråd med närpolisen Kungsholmen förordades att ständigt alkoholförbud införs på vissa väl avgränsade platser:




Kungsholmstorg
S:t Göransparken
Serafimerstranden

Parklekarna och ytorna i angränsning till dem samt lekplatserna omfattades också
av förslaget.
På förslag från förvaltning och närpolis föreslogs också att för tre större parkområden förbud mot alkoholförtäring nattetid 22.00 – 07.00.




Rålambshovsparken inklusive Smedsuddsbadet
Kronobergsparken
Kristinebergsparken – klipporna mot Tranebergssundet/Ulvsundasjön

Argumentet för nattförbud var att polis och fältpersonal skulle kunna ingripa mot
t.ex. större ungdomsgrupper under sommarnätter.
Detaljer, kartor etc. finns redovisade i kommunal författningssamling för Stockholm, kfs 2005:4, tillgänglig bl.a. genom stadens hemsida www.stockholm.se.
Stadsledningskontoret menar, efter kontakter med såväl närpolis som stadsdelsförvaltningar, att nuvarande ordningsföreskrifter i stort upplevs väl avvägda och balansera behovet av polisens möjligheter att ingripa vid alkoholrelaterade störningar
och allmänhetens intresse av att utnyttja parker och grönområden för umgänge.
Stadsdelsförvaltningens förslag
Stadsdelsförvaltningen instämmer i stadsledningskontorets förslag. Nuvarande
regler upplevs rimliga och väl fungerande.
Bilagor
Remissen från kommunstyrelsen
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