ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE
ÅTGÄRDER 2019
Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande
punkter.
Namn på insats:
Stadsodling i Långbro park – utredning av förutsättningar

Sökt belopp:
100.000 kr

Sökande nämnd

Ev medsökande nämnd

Älvsjö stadsdelsnämnd

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson

Kontaktperson

Eva Wretling

Klicka här för att ange text.

Telefon

Telefon

08-508 21 080

Klicka här för att ange text.

E-post

E-post

eva.wretling@stockholm.se

Klicka här för att ange text.

Ev samverkan
Om insatsen till del ska genomföras genom annan nämnd/bolagsstyrelse ska överenskommelse
om detta ha skett med berörd part, ange i så fall detta nedan.
Avses medfinansiering ske av nämnd genom de särskilda trygghetsmedlen ska även samarbetande
nämnd inkomma med en ansökan om medel. Lämpligen står en nämnd som huvudsökande med
utförliga beskrivningar enligt dessa anvisningar som övrig/övriga nämnder kan hänvisa till och
där ansökan från medsökande fokuseras på att beskriva de enskilda insatser som är aktuella.

Klicka här för att ange text.

Ansökan
1. Beskrivning (mål och syfte)
Ansökan ska innehålla en tydlig och detaljerad beskrivning av den tänkta åtgärden med övergripande mål
och syfte. Underrubrikerna i beskrivningen ska ge en tydlig koppling mellan den lokala behovsanalys som
gjorts och det resultat som förväntas.

1.1 Behovsanalys/problembeskrivning
Redogör för den platsspecifika problembeskrivningen som underbygger varför en investering behövs och
på vilket sätt en analys av lokala förutsättningar och behov har tagits fram. Finns exempelvis kopplingar till
den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen eller har behovet lyfts fram i andra lokala
brottsförebyggande eller trygghetsskapande sammanhang?

Långbro park är en mycket välbesökt park som ligger mellan Fruängen och Långbro.
Boende har hört av sig om att de ibland känner otrygghet i parken på grund av
narkotikahandel. I december skedde en skjutning i parken.

1.2 Berörd målgrupp/område
Ange den/de målgrupper och den/de områden som insatserna riktar sig till/mot. Både allmänna och
särskilda målgrupper ska specificeras. Redogörelsen ska även skatta storleken på de målgrupper som
berörs - exempelvis hur många unga som bor i ett område eller antalet personer som passerar en viss plats.

I bostadsområdet Långbro park finns ca 1000 lägenheter, tre skolor och tre förskolor.
Antalet invånare i stadsdelen Långbro är ca 7.700.

1.3 Beskrivning av insatsen
Redogör för platsen för insatsens utformning samt hur insatsen ska realiseras.
Innan ansökan lämnas in ska samråd ske med andra berörda förvaltningar om insatsernas genomförbarhet,
vilket ska beskrivas här. Insatsen ska förhålla sig logiskt till ovan beskrivna problembild och de resultat
som förväntas. Om någon form av medborgardialog ska användas i processen beskrivs även det här.

Den ideella föreningen Långbro parks trädgårdar önskar starta en stadsodling i form av
en köksträdgård på gräsytan mellan Långbro värdshus och grindstugan. De föreslår att
stadsdelsförvaltningen anlägger odlingsbäddar, grusgångar och spaljéer i en form som
passar in i den kulturhistoriska miljön i Långbro park. Vattenanslutning behövs också.
Föreningen åtar sig därefter att sköta odlingen som ska vara gemensam och utan privata
odlingslotter. Alla intresserade ska välkomnas att delta. Syftet är att tillföra en vacker
plats i parken och att skapa en social mötesplats som även bidrar till den biologiska
mångfalden.
Stadsdelsförvaltningen är positiv till förslaget, men behöver utreda några frågor innan en
sådan anläggning kan bli verklighet. Anläggandet av odlingsbäddar, grusgångar och
spaljéer samt vattenanslutningen innebär stora investeringar. Förvaltningen behöver
beräkna hur stor kostnaden kan bli och med vilka medel det kan finansieras. Nästa steg
är att anlita en landskapsarkitekt som tar fram ett förslag till utformning i samarbete med
föreningen och förvaltningen, vilket sedan presenteras för allmänheten med möjlighet att
lämna synpunkter. Förvaltningen behöver också ta ställning till om vi ska teckna ett

brukaravtal eller ett arrendeavtal med föreningen, eller om marken ska upplåtas i någon
annan form.

1.4 Förväntat resultat
Beskriv de positiva resultat och effekter som insatsen ska generera för målgruppen. Som exempel kan detta
handla om ökad känsla av trygghet för kvinnor på ett torg vilket leder till fler kvinnor som rör sig på torget.

En gemensam köksträdgård i Långbro park som anläggs och sköts på rätt sätt kan tillföra
både estetiska, ekologiska och sociala värden till parken. Föreningen vill att odlingen ska
erbjuda en mötesplats för att bygga sociala nätverk och skapa samhörighet över
socioekonomiska gränser. Inga privata odlingslotter ska förekomma. Odling, skötsel och
skörd kommer att ske gemensamt och en tänkbar aktivitet är en öppen skördefest.
Den föreslagna platsen är idag en outnyttjad yta nära huvudentrén till parken. Med fler
människor som vistas på platsen kommer tryggheten att öka för alla parkens besökare.

1.5 Uppföljning och utvärdering
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras
och spridas.

Genom dialog med polisen och återkoppling från invånarna, framgår det om insatsen gett
önskat resultat. Förvaltningen informerar om insatsen och resultatet genom de ordinarie
informationskanalerna, såsom hemsidan, sociala medier och månadsannonsen i
lokaltidningen.

2. Organisation för insatsens genomförande
Beskriv kortfattat den organisation som ansvarar för att genomföra insatsen samt ansvarar för att följa upp
dess effekter. Om samverkan sker med lokala aktörer i arbetet ska detta beskrivas under denna punkt,
exempelvis fastighetsägare, civilsamhälle, polis.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för genomförande och uppföljning, i samarbete med
föreningen Långbro parks trädgårdar.

3. Tidplan
Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till
uppföljning och slutredovisning.

Hösten 2019 genomförs utredning av förutsättningarna. Om utredningen visar att den
föreslagna stadsodlingen är möjlig och lämplig att genomföra, kommer
stadsdelsnämnden att söka medel under 2020 för anläggandet.

4. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering
Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter. Eventuell egen
medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall.
Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras.

Kostnaden för att genomföra nödvändiga utredningar av förutsättningarna samt ta fram
ett program beräknas till ca 100.000 kr.

5. Påverkan på framtida driftkostnader
Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan
nämnd/styrelses framtida driftutgifter/kostnader, inklusive kapitalkostnader. Kompensation för
kapitalkostnader beaktas i särskild ordning i samband med kommande verksamhetsplaner.

Stadsodlingen ska skötas av föreningen och kommer inte att belasta
stadsdelsförvaltningens driftbudget.

6. Innovation och eller uppväxling
Ansökan får gärna visa på innovation och nya typer av trygghetsskapande insatser och det ses som en fördel
om pågående åtgärder går att växla upp

Inom Stockholms stad saknas riktlinjer för stadsodling, trots att det pågår i olika former på
flera platser. Det här projektet kommer att bidra till stadens erfarenheter av hur
stadsodling kan organiseras för att bäst uppnå de sociala effekterna som man önskar.

Övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

