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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Alkoholförbud i S:t Göransparken
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden begär att kommunfullmäktige rättar sitt beslut från 9 juni 2008,
så att S:t Göransparken på Kungsholmen åter omfattas av ett totalt alkoholförbud.

Karin Norman
stadsdelsdirektör
Ärendet
Efter ett omfattande remissarbete beslutade kommunfullmäktige i juni 2005 om
regler för alkoholförtäring i många av stadens parker. S:t Göransparken vid
Fleminggatans slut kom att omfattas av ständigt alkoholförbud. Återkommande
ordningsproblem var en orsak, närheten till flera stora förskolor en annan. Beslutet
anmäldes till länsstyrelsen och kungjordes i Stockholms läns författningssamling.
2008 genomfördes en total översyn av regelverket. Stadsdelsnämnden förordade
att S:t Göransparken fortsatt skulle omfattas av totalförbud. Ärendet förelades
kommunfullmäktige och det föredragande borgarrådet hade ingen annan
uppfattning. I den bilaga där exakta tider och områden redovisades fick dock S:t
Göransparken felaktigt ett tidsbegränsat förbud enbart mellan 00.00 och 07.00.
Det blev också detta som vann laga kraft och publicerats i författningssamling.
Av bilagda promemoria från KF/KS kansli framgår att kommunfullmäktige inte
kan ändra sitt beslut utan ny beredning. Det krävs ett ärende med begäran om
rättelse från stadsdelsnämnden.
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Det finns fortsatt ordningsproblem i och kring S:t Göransparken och polisen kan i
begränsad omfattning ingripa mot dessa, eftersom det formellt inte är förbjudet att
förtära alkohol i parken på dagtid. Parken behövs dessutom i än större utsträckning
än tidigare för nytillkomna och utbyggda näraliggande förskolor. Stadsdelsnämnden föreslås därför begära att kommunfullmäktige rättar beslutet från 9 juni 2008,
så att S:t Göransparken åter kommer att omfattas av ett totalförbud mot alkoholförtäring.
Samråd har i detta ärende skett med polismyndigheten, Kungsholmens närpolis
och med parkmiljögruppen för norra innerstaden. Bägge instämmer i förslaget.
Bilagor
1. PM från KF/KS kansli.
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