ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE
ÅTGÄRDER 2020
Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande
punkter.
Namn på insats:
Trygghetsskapande åtgärder i parken Solbrännan

Sökt belopp:
500 000 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?

I Älvsjös lokala utvecklingsplan är det geografiskt prioriterade området Solberga. Även
centrala Älvsjö ingår i stadsdelen Solberga. Enligt Stockholms stads trygghetsmätning
2017 är den upplevda otryggheten betydligt högre i Solberga än i resten av Älvsjö. Vid
trygghetsmöten och trygghetsvandringar med boende lyfter de fram otrygghet i Älvsjö
centrum och i Solberga, bland annat på grund av öppen droghandel.
Stadsdelsnämnden har tidigare beviljats trygghetsmedel för olika åtgärder i parken
Solbrännan. Enligt synpunkter vid genomförd dialog i parken, trygghetsmöte med
boendeföreningar och trygghetsvandring med ungdomar under året, har åtgärderna
förbättrat upplevelsen av trygghet, men det finns behov av kompletterande åtgärder.

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.

Solberga har ca 10.900 invånare. De närmaste 5 åren beräknas folkmängden öka till
14.300, varav 3.400 under 18 år. Det ökade invånarantalet beror främst på omfattande
nyproduktion, dels i den nya Älvsjöstaden intill Älvsjö centrum, dels som förtätning av
Solberga.

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.

Parken Solbrännan ligger mellan Älvsjö centrum och Solberga. Genom parken går ett
gångstråk som leder mellan Älvsjö centrum och Solberga. 2017 byggde
stadsdelsförvaltningen en skejtanläggning i Solbrännan. Skejtbanan har blivit mycket
populär bland barn och ungdomar, men tidvis också tillhåll för droghandel, utifrån
uppgifter från polis och invånare.
De åtgärder som stadsdelsförvaltningen har gjort hittills: utglesning av buskage för bättre
insyn, komplettering med ett utegym för att locka fler vuxna, en ny entré med trappa mot

Götalandsvägen för att skapa ett flöde genom parken och göra den mindre instängd, fler
sittplatser i form av en gradäng i slänten, och en grillplats.
Stadsdelsnämnden ansöker nu om medel för ytterligare åtgärder utifrån önskemål och
förvaltningens egna bedömningar:
 Komplettera strålkastarna med belysning av en del växtlighet, för att skapa en
mjukare inramning av parken, och mindre kontraster mellan ljusa och helt mörka
delar.
 Ytterligare översyn av träd och buskage.
 Fler sittplatser, även för picknick.
 Någon mindre lekskulptur för småsyskon till skejtare som kommer med föräldrar.
 Utsmyckning av sidorna av skejtanläggningen för att undvika klotter, genomförs
tillsammans med ungdomarna.

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 park som uppfattas som ljusare, öppnare, med platser och aktiviteter för olika
besökare, både vuxna, ungdomar och barnfamiljer. Fler besökare i olika åldrar och vid
olika tider på dagen och året skapar en attraktivare och tryggare park.

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 får synpunkter från boendeföreningar i området som möts i
arbetsgruppen ”Tryggare Älvsjö”, från ungdomar genom trygghetsvandringar och vid
riktade dialoger. 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 genomförandet av de föreslagna insatserna.

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

Åtgärderna kommer att genomföras under 2020.

4. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering
Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter och år. 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.

Fler sittplatser, lekskulptur och utsmyckning av rampernas sidor, 300 tkr
Kompletterad belysning och översyn av växtlighet, 200 tkr

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.

Fler anläggningar i parken innebär en något högre driftskostnad, samtidigt skapar en
tryggare park mindre kostnader för vandalisering och nedskräpning.

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

En del av den kompletterande belysningen i parken kan bli i form av effektbelysning,
riktad mot vegetationen. Ljuset reflekteras mot växtligheten och återger ett mjukt ljus som
ger ett visuellt djup under kvällar och nätter. Effektbelysningen ger en bättre överblick,
och blir därmed ett komplement till stolparmaturen. Parken kommer att upplevas som en
attraktivare och tryggare plats.

Övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

