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:
Anläggning av hundrastgård Enskede – Ersättning för Årstafältets
Sökt belopp:
750 000 kr
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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?

Årstafältets hundrastgård, som är stadsdelsområdets största och mest välbesökta,
kommer att försvinna när Årstafältet exploateras. Det innebär att ett stort behov av nya
hundrastgårdar uppstår. Även Steningeparkens hundrastgård försvinner i och med
exploateringsprojektet Årstastråket. Stadsdelsförvaltningen har i samråd med
exploateringskontoret utrett ett flertal områden som skulle vara lämpliga för att kunna
kompensera för de hundrastgårdar som försvinner i och med exploateringen.
Förvaltningen och exploateringskontoret har valt ut en plats bakom Lidl i Enskede som
en lämplig plats och stadsdelsförvaltningen vill under 2021 bygga denna hundrastgård.
Stadsdelsnämnden har under våren tagit beslut om att ändra ordningsföreskrifterna och
har hänfört ärendet vidare till kommunfullmäktige för att ta beslut så att hundrastgården
kan byggas under 2021. Till dags dato så har fullmäktige ännu inte tagit beslutet, men
det förväntas tas innan sommaren.
Att anlägga en hundrastgård i ett område som annars inte befolkas kvällstid bidrar till en
ökad känsla av trygghet i och med att hundägare skapar mer närvaro av människor i
området. En högre närvaro kan avskräcka eventuella gärningspersoner från att begå
brott och medför att det finns fler vittnen som kan agera vid händelse av brott. Allt fler
människor har hund, men i en hårt exploaterad stad är det ibland svårt att tillgodose
hundens behov av motion. Genom olika anmälningar till förvaltningen samt genom en
namninsamling av besökare till Årstafältets hundrastgård har stadsdelsförvaltningen
identifierat ett ökat behov av hundrastgårdar som även erbjuder ett socialt forum för
hundägare samt en bra och säker miljö för hundarna. Hundrastgårdar ska gå att utnyttja
även under dygnets mörka timmar och belysning behövs i trygghetsskapande syfte. En
del av brottsförebyggande genom arkitektur och stadsplanering är just att förbättra
belysning på platser som upplevs som otrygga. Med förbättrad belysning och en större
användning av hundrastgården finns det fler människor som kan agera väktare. Enligt
rutinaktivitetsteorin kommer detta minska risken för att brott begås, och därmed ökar
tryggheten för befolkningen.
Genom att hänvisa hundägare till hundrastgårdar där hundarna kan springa fritt bidrar
man till att hundar hålls kopplade utanför hundrastgårdarna, vilket i sin tur bidrar till ökad
känsla av trygghet hos andra medborgare.

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 till hundrastgården, samt de som använder de stråk som passerar förbi
hundrastgårdarna.
När man befolkar en tom plats vid olika tider på dygnet, så uppfattas platsen ofta mer
trygg för alla.

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.

Anläggning av ny hundrastgård
Adress för hundrastgård
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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.

Stadsdelsförvaltningen hoppas kunna möta medborgarnas behov av hundrastgårdar
genom att anlägga en i Enskede som ersättning för den som försvinner i samband med
exploateringsprojektet. Stadsdelsförvaltningen planerar att bygga den nya
hundrastgården i ett område som upplevs som mörkt och otryggt, vilket kommer att bidra
till en ökad känsla av trygghet i och med att platsen ljusas upp och befolkas av
hundägare och deras hundar.
En hundrastgård leder generellt till att sociala kontakter etableras mellan de personer
som besöker den, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att känna tillit till andra
människor, både lokalt i närområdet och i ett större geografiskt område. Mellanmänsklig
tillit är i sig trygghetsskapande.

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

Uppföljning genom trygghetsvandringar efter att hundrastgården är anlagd, samt
observationer och minskade anmälningar i ärendehanteringsportaler.

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 i samråd med trafikkontoret och
exploateringskontoret.

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

Projektering och upphandling våren 2021, genomförande under sommar/höst 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: 25 000 kr
Byggledning: 50 000 kr
Material: 300 000 kr
Markarbete: 375 000 kr
Summorna är uppskattade eftersom entreprenaden inte är upphandlad.
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.

I och med att stadsdelsförvaltningen ersätter en hundrastgård med en ny så förväntar sig
stadsdelsförvaltningen ingen förändring av dagens driftkostnad, förutom en ökning av
avskrivning och ränta.

Avskrivning: 15 år / 0.75 mnkr = kr/år 50 000 kr
Ränta: 0,5 % = 3750 kr/år
Totalt ökad driftskostnad för stadsdelen: ca 53 750 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

Förvaltningen ser nyanläggning av hundrastgårdar som en trygghetsskapande insats i och
med att närvaron av hundar och hundägare i annars ganska folktomma områden bidrar till
en känsla av trygghet och säkerhet för alla och även kan även bidrar till en minskning av
kriminella aktiviteter som t.ex. bilkörning på parkväg, drogförsäljning samt att kvinnor
känner en otrygghet i att vara ute under de mörka tiderna på dygnet.

Övriga upplysningar: bilder på platserna som vi vill åtgärda.
Enskede gård 1:1

