ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE
ÅTGÄRDER 2021
Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande
punkter.
Namn på insats:
Trygghetsskapande belysning vid Årstaskogens utegym i Enskede-Årsta-Vantör
Sökt belopp:
250 000 kr

Sökande nämnd

Ev medsökande nämnd

Enskede-Årsta-Vantör

Kontaktperson

Kontaktperson

Pierre Persson

Klicka här för att ange text.

Telefon

Telefon

0850814585

Klicka här för att ange text.

E-post

E-post

pierre.persson@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?

Årstaskogens utegym ligger i naturmark och upplevs som mörk och med dålig belysning.
I närheten finns också en bollplan, men inga bostadsområden. Det innebär att det saknas
insyn från bostadshus. Detta kombinerat med upplevelsen av parken som mörk leder
idag till en känsla av otrygghet. Under pandemin har fler börjat använda sig av stadens
utegym, men synpunkter om att utegymmet kan upplevas som ”läskigt” då platsen blir för
mörk under kvällstid och vintertid visar att användningen av Årstaskogens utegym
minskar. För att erbjuda en god hälsa till stadsdelens befolkning är det viktigt att
utegymmet är tillgängligt för alla som vill nyttja det och det även under mörkare tider. Att
gå och träna ska inte behöva kännas otryggt för befolkningen i Årsta. Genom en
förbättring av belysningen kan parkens besökare känna sig trygga med att träna då fler
kommer nyttja utegymmet och därmed är chansen större att det finns personer som kan
ingripa om något brottsligt skulle ske.
Livsstilsteorin innebär att en människas livsstil bidrar till risken för att människan blir ett
brottsoffer. Människor som ofta använder utegymmet till motion och träning kan uppleva
platsen som otrygg och i enlighet med teorin kan de även ha en större risk att bli utsatt
för brott. Detta speciellt om parkens belysning är undermålig och det därmed saknas
andra människor som kan ingripa vid ett brott. Genom en förbättrad belysning blir parken
mer tillgänglig för fler som vill motionera och kan därmed verka avskräckande för
eventuella gärningspersoner.

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.

Besökare som vill motionera på utegymmet eller motionsspåren, samt personer som vill
utforska naturområdet.

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.

Belysning med riktbar armatur och astrour byggs. Astrour innebär att belysningen kan
programmeras för när den ska tändas och släckas.
Adress för belysning.
Årstaskogens utegym

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 förbättring i form av belysning kan medföra att fler känner sig trygga att använda sig
av utegymmet och promenera i naturområdet, vilket i längden bidrar till en förbättrad
folkhälsa.

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

Antal anmälningar i ärendehanteringsportaler och funktionsbrevlåda kopplat till de ovan
angivna parkerna ska minska samt göra uppföljande trygghetsvandringar för att
undersöka hur invånarna uppfattar platserna efter insatserna.

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.

Avdelningen Stadsmiljö och lokaler genom stadsmiljöverksamheten under ledning av
Pierre Persson och enhetens projektledare.

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

Planerat genomförande 2021

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.

Projektering: 10 000 kr
Markarbeten: 135 000 kr
Material: 90 000 kr
Byggledning: 15 000 kr
Summorna är uppskattade eftersom entreprenaden inte är upphandlad ännu.
Hela investeringen ska täckas av trygghetsmedel.

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.

Den kostnadsökning som drift och underhåll av belysningen medför t.ex. byte av trasig
armatur och årligt funktionskontroll av anläggningen uppvägs av den förväntat lägre
kostnaden för städning av t.ex. fimpar, ölburkar, sprutor och kanyler m.m. samt förväntad
minskning av skadegörelse. Dock kommer driftskostnad för avskrivning och ränta att öka
med.

Avskrivning: 10 år/0,25 mnkr = 25 000 kr/år
Ränta: 0,5 % = 1 250 kr/år
Totalt ökad driftskostnad för stadsdelen: CA 26 250 kr/ år

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

Stadsdelsförvaltningen ser belysning som en del av en ökad trygghetsambition som
tillsammans med driftåtgärder som slyröjning och bättre städning bidrar till tryggare,
bättre och säkrare lekplatser och miljöer lokalt i stadsdelarna som bättre svarar mot
medborgarnas förväntningar och behov. Det finns stora möjligheter att skala upp insatsen
till att omfatta fler platser framöver.

Övriga upplysningar: bilder på de platser som stadsdelsförvaltningen vill göra
åtgärder.


Årstaskogens utegym
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