Instruktion för ansökan av budgetjusteringar för särskilda ändamål
I samband med verksamhetsplan 2022 och under året finns möjligheter att söka budgetjusteringar för vissa särskilda ändamål.
Övergripande information
- För ändamål som kan sökas i samband med T1/T2 kommer ansökningsförfarandet finnas tillgängligt i samband med de processerna.
- CM2 avser driftåtgärder och CM4 avser investeringsåtgärder
- Notera att respektive flik kan ha egna specifika instruktioner.
- Om nämnden ansöker om budgetjustering för flera projekt från samma CM-pott ska nämnden själv kopiera ytterligare flikar för det ansökningsförfarandet.
- Flikar som inte fylls i ska tas bort
- Ansökningarna ska vara fullständigt ifyllda

Samtliga ansökningar om budgetjustering görs genom:
1. Ansökan i denna excel-fil
- Excel-filen ska biläggas ILS-webb senast fredag den 26/11
2. Beslutssats i nämndens ärende
- Det ska framgå om budgetjusteringen avser kostnader (drift) eller utgifter (investering)
- Det ska framgå om vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis akivitetscenter eller klimatinvesteringar)
- Det ska framgå vilket belopp nämnden ansöker budgetjustering för
3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i verksamhetsplanen
- Det ska framgå om budgetjusteringarna som beskrivs avser investering eller drift.
4. Registrering i Agresso
- Ansökningar ska vara uppdelade per post och får inte klumpas ihop
- Beloppen ska registreras som miljontal med en decimal
- Ansökningar som avser driftmedel ska separeras från ansökningar som avser investeringsmedel
- De förvaltningar som begär budgetjusteringar ska registrera dem i versionen Prognos. I fältet Budgetnummer ska
beloppsvärde BJxx registreras (byt ut xx till den månad då ansökan görs).
- Investeringar ska läsas in med projekt 9
- Drift ska läsas in med projekt 1

- Det ska framgå av inläsningen vad ansökan avser

Konvertera excel-filen till PDF
1. Klicka på Acrobat och välj Skapa PDF
2. Lägg till de blad i excel som ska bli blad i PDF
3. Välj Konvertera till PDF

ökningsförfarandet.

Biologisk mångfald (CM2 och CM4)
Instruktion för ansökan
Ansökan ska senast den 19 november ha stämts av med
naturmiljöenheten vid miljöförvaltningen:
naturmiljoenheten@stockholm.se
Syftet är att säkerställa att insatser bidrar till genomförande av handlingsplanen.
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Annie Hallberg
annie.hallberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Namn på projektet:

Blomsterängar

Nämnd:
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd
Epost:

Kontaktperson:

Pierre.Persson@stockholm.se

Enhetschef

1. Information om verksamheten
1.1 Ansökan avser:
Investeringsmedel från CM4
1.2 Projektets primära mål och syfte

Pierre Persson

Roll/Titel:

Stadsdelsförvaltningen har under 2020 testat att ställa om gräsytor till slåtterängar/blomsterängar med
lyckat reslutat. Stadsdelsförvaltningen avser att utöka ytorna med slåtteräng under 2022. Projektet
avser att magra ur jorden samt insådd av flera olika växtmaterial samt omställning av skötseln.
Projektets mål är att öka artrikedomen i slåtterängar som skapar livsutrymmen för pollinerare. I
samband med omställeningen kommer informationskylar sättas upp med info om värdet av
slåtterängar och dess 'invånare'.

1.3 Projektets sekundära mål och syfte
Projektets sekundära mål och syfte är att minska CO2 utsläpp genom minskade ytor som klipps som
gräs. Skapa ett vackert blickfång som är till glädje för stadens invånare. Ytterligare en vinst i
omställningen är minskat buller från gräsklippare och trimmer.

1.4 Projektets koppling till handlingsplanen för biologisk mångfald
Punkt 3. Genomför ekologisk förstärkningsåtgärd. Åtgärd som ökar artmångfalden i gräsmarker särsklit för pollinatörer. Punkt 4. Utveckla kunskap och kommunikation

2. Belopp, avser kostnader för 2022
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Projektets totala investering
Material
Arbete/projektledning

2.2 Beskrivning av projektets budget

1,6 mnkr [Summeras automatiskt]
800 000 kr
300 000 kr
500 000 kr

Ränta 0,5 % = 4000 kr
Avskrivningar 15 år = 53 350 kr
Påverkan på framtida driftkostnader totalt per år = 57 350 kr/år

3. Övriga upplysningar om projektet
Klicka här för att ange text.

4. Projektansökan har stämts av med följande stödfunktion
2021/12/01 - Mattias Bovin (Naturmiljöenheten vid miljöförvaltningen)

4.1 Kommentar från stödfunktion
Åtgärdsförslagen bedöms som positiva för biologisk mångfald och är i enlighet med handlingsplanen
för biologisk mångfald.

4. Bilagor
Klicka här för att ange text.

Biologisk mångfald (CM2 och CM4)
Instruktion för ansökan
Ansökan ska senast den 19 november ha stämts av med
naturmiljöenheten vid miljöförvaltningen:
naturmiljoenheten@stockholm.se
Syftet är att säkerställa att insatser bidrar till genomförande av handlingsplanen.
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Annie Hallberg
annie.hallberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Namn på projektet:

Invasiva arter

Nämnd:
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd
Epost:

Kontaktperson:

Pierre.Persson@stockholm.se

Enhetschef

1. Information om verksamheten
1.1 Ansökan avser:
Driftmedel från CM2
1.2 Projektets primära mål och syfte

Pierre Persson

Roll/Titel:

Stadsdelsförvaltningen avser att på prov använda betesdjur i bekämpning av invasiva arter, i huvusak
parkslide men även björnloka. Betning av bestånd utförs vid tre tillfällen över hela växtsäsongen. Ett
antal platser i stadsdelsområdet kommer väljas ut och utvärderas efter säsongen.

1.3 Projektets sekundära mål och syfte
Projektets sekundära mål och syfte är att minska CO2 utsläpp genom minskade utsläpp från maskiner,
transporter och förbränning av växtavfall. Risken för spridning av invasiva arter minskar då inget
växtavfall behöver transporteras till förbränning.

1.4 Projektets koppling till handlingsplanen för biologisk mångfald
Punkt 3 Prioritera inhemska/lokala växtarter som gynnar pollinatörer i
planteringar och undvik arter som riskerar att bli invasiva. Punkt 4 Behov av ny kunskap.
Kunskapsuppbyggnad behövs också när det gäller invasiva främmande arter
och hur deras spridning kan förhindras.

2. Belopp, avser kostnader för 2022
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Projektets totala kostnad
Personal/arbete
Hyra av djur, Transporter MM

2.2 Beskrivning av projektets budget

0,4 mnkr [Summeras automatiskt]
100 000 kr
300 000 kr

Hyra djur samt övrig omkostnader, transporter, hagar etc. 350 000 kr Personalkostnader 50 000 kr

3. Övriga upplysningar om projektet
Klicka här för att ange text.

4. Projektansökan har stämts av med följande stödfunktion
2021/12/01 - Mattias Bovin (Naturmiljöenheten vid miljöförvaltningen)

4.1 Kommentar från stödfunktion
Åtgärdsförslagen bedöms som positiva för biologisk mångfald och är i enlighet med handlingsplanen
för biologisk mångfald.

4. Bilagor
Klicka här för att ange text.

Kliamtinvesteringar (CM4)
Instruktion för ansökan
Fördjupad information om klimatinvesteringar finns på intranätet
Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Annie Hallberg
annie.hallberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Namn på projektet:
Växtbäddar med biokol

Sökande nämnd:
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd
Epost
eva.fagerhem@stockholm.se

Kontaktperson:
Eva Fagerhem

Telefon
076-1220114

1. Information om projektet
1.1 Projektet pågår
Endast under 2022
1.2 Projektet avser
Både ökad klimatnytta & klimatanpassning
1.3 Beräknad projektstart och projektavslut för hela projektperioden
Projektstart
2022-05-01

Projektavslut
2022-12-31
1.4 Projektets mål och syfte (miljönytta)
Åtgärdens mål och syfte
• Mål: Försöka få träd, buskar och annan grönska att växa i en stadsmiljö där det ofta är knappt med utrymme för rötterna.
• Syfte: Få ner mängden CO2 i stadsdelsområdet och på så sätt bidra till att minska negativ påverkan på klimatet.

1.5 Presentation av teknisk lösning med motivering
Växtbäddar med biokol.

1.6 Projektets åtgärder och tidplan under året
Askersundsvägen 20 - Ytan grävs ur och där planteras buskar i biokol, Stamparken - plantering av fyra träd i biokol, Bildhuggarparken Utrotning av snöbär samt nyplantering av buskar och perenner i biokol, Vårflodsparken, Estlandsgatan 113: Förvaltningen vill ersätta
gamla popplar och pilträd som börjar få sjukdomar och återplantera. Enskedefältet har varit hårt drabbat av de senaste skyfallen. Träden
hjälper till att fördröja dagvattnet, Margaretaparken: behov av att återplantera och komplettera med nya träd för att bibehålla och framhäva
skogskänslan som utmärker parken. Årstaberg: perenn/buskplantering. Grafikvägen: plantering av fem träd. Årsta Torg: Göra om
stenlabyrintytan till biokolsplantering med perenner och träd.

1.7 Beräkning av Co2-besparing eller klimatanpassning
Om projektet avser ökad klimatnytta ska en kalkyl med beräkning av CO2 besparing från energicentrum redovisas FÖRE och EFTER
investeringen. Om projektet avser skyfall ska kriterier för stadens skyfallsåtgärder redovisas med stöd av skyfallsfunktionen. Observera att
denna information är obligatoriska för samtliga ansökningar i verksamhetsplan 2022.
I och med att växterna mår bättre tack vare biokolet leder det till att koldioxiden i luften minskar.
Växtbäddar av biokol ger mer grönska och motverkar på så sätt temperaturhöjningarna som är större i städer på grund av mer hårdgjord
mark och färre träd.
Ett av de viktigaste motiven för att använda biokol är att öppna upp marken för att infiltrera dagvatten i jorden och på så sätt minska
påfrestningarna på Mälaren och Östersjön.
Att öka användandet av biokol öppnar upp för mer produktion av biokol som i förlängningen minskar användandet av ändliga resurser
såsom sand, torv och lera.

2. Projektets budget
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Sökt klimatinvesteringsmedel
Varav markarbete, Arbetskraft, Maskiner,Transporter Ca 1,0 mnkr
Varav material, Biokol, Träd, buskar mm - ca 1.45 mnkr
Varav personal/projektledare/konsulter mm- ca 0.250 mnkr

2.2 Beskrivning av projektets budget
Ekonomi
Åtgärdens totala investering
Summa: 2,7 mnkr

2,7 mnkr
2 700 000 kr

2.3 Påverkan på framtida driftkostnader
Påverkan på framtida driftskostnader/ Kostnaderna kommer öka med.
Ränta 0,5 %
= 13 500 kr
Avskrivningar 20 år = 135 000 kr
Totalt per år
= 148 500 kr

3. Eventuella övriga upplysningar

4. Bilagor
Bilaga- kompletterande ansökan med kartbilder

5. Projektansökan har stämts av med följande stödfunktion
Energicentrum
5.1 Kommentar från stödfunktion

Kliamtinvesteringar (CM4)
Instruktion för ansökan
Fördjupad information om klimatinvesteringar finns på intranätet
Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Annie Hallberg
annie.hallberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Namn på projektet:
Solskydd på förskolegård

Sökande nämnd:
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd
Epost
eva.fagerhem@stockholm.se

Kontaktperson:
Eva Fagerhem

Telefon
076-1220114

1. Information om projektet
1.1 Projektet pågår
Endast under 2022
1.2 Projektet avser
Klimatanpassning
1.3 Beräknad projektstart och projektavslut för hela projektperioden
Projektstart
2022-05-01

Projektavslut
2022-12-31
1.4 Projektets mål och syfte (miljönytta)
Anpassning till nya klimatförhållanden. För att hantera temperaturhöjningarna som är större i städer på grund av mer hårdgjord mark och
färre träd vill förvaltningen installera solskydd på en förskolegård. Det saknas idag stationärt solskydd på gården och behovet av solskydd
är stort. Gården har sandlådor samt lekutrustning.

1.5 Presentation av teknisk lösning med motivering
Solskydd i form av en pergola.

1.6 Projektets åtgärder och tidplan under året
Installation av solskydd i form av en pergola på förskolan Ekgården, Bersågränd 4-8, Dalen. Fastighetsägare: Bostadsrättsföreningen
Dalens ekgård.

1.7 Beräkning av Co2-besparing eller klimatanpassning
Om projektet avser ökad klimatnytta ska en kalkyl med beräkning av CO2 besparing från energicentrum redovisas FÖRE och EFTER
investeringen. Om projektet avser skyfall ska kriterier för stadens skyfallsåtgärder redovisas med stöd av skyfallsfunktionen. Observera att
denna information är obligatoriska för samtliga ansökningar i verksamhetsplan 2022.

2. Projektets budget
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Sökt klimatinvesteringsmedel
varav Material - 110 000 kr
varav Arbete- 70 000 kr
varav transporter,deponi mm - 20 000 kr

2.2 Beskrivning av projektets budget
Inköp och installation av en pergola

0,2 mnkr
200 000 kr

2.3 Påverkan på framtida driftkostnader
Ekonomi
Åtgärdens totala investering
Summa: 200 000 kr

Påverkan på framtida driftskostnader
Ränta 0,5 %
= 1 000 kr
Avskrivningar 15 år = 13 333 kr
Totalt
14 333 kr/år

3. Eventuella övriga upplysningar

4. Bilagor

5. Projektansökan har stämts av med följande stödfunktion

5.1 Kommentar från stödfunktion

Kliamtinvesteringar (CM4)
Instruktion för ansökan
Fördjupad information om klimatinvesteringar finns på intranätet
Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Annie Hallberg
annie.hallberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Namn på projektet:
El-mopeder till hemtjänst och gruppbostäder

Sökande nämnd:
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd
Epost
eva.fagerhem@stockholm.se

Kontaktperson:
Eva Fagerhem

Telefon
076/1220114

1. Information om projektet
1.1 Projektet pågår
Endast under 2022
1.2 Projektet avser
Ökad klimatnytta (besparing av CO2)
1.3 Beräknad projektstart och projektavslut för hela projektperioden
Projektstart
2022/05

Projektavslut
2022/12
1.4 Projektets mål och syfte (miljönytta)
• Mål: Att minska energiförbrukningen
• Syfte: Att bidra till att minska negativ påverkan på klimatet.

1.5 Presentation av teknisk lösning med motivering
Byte från fossila drivmedel till el.

1.6 Projektets åtgärder och tidplan under året
Inköp av 9 st Vässla Bike under 2022
Hemtjänsten, gruppbostäder och servicebostäder LSS består av ett flertal enheter placerade runtom i stadsdelsområdet på många olika
adresser. Sedan tidigare använder hemtjänsten elcyklar som alternativt färdmedel till kollektivtrafik och bilåkande. Förvaltningen vill nu ta
ett steg till och söka medel för nio eldrivna mopeder till hemtjänsten, gruppbostäder och servicebostäder LSS, varav åtta till hemtjänsten
och en till gruppbostäder och servicebostäder LSS. Tanken är att kunna ta sig runt mellan enheterna på ett miljösäkert sätt. Inköpet skulle
innebära en resurssamverkan mellan de olika enheterna och ytterligare ersätta personalens användning av bil. Detta leder till minskad
miljöpåverkan och ett flexiblare sätt för personal att röra sig mellan enheterna.
Vässla Bike är typgodkänd av en tredje part, vilket elcyklar inte är. Detta innebär att deras batterier är bättre dokumenterade.
Vässla Bike innehåller dessutom Samsungs senaste battericeller, 21700X, med i genomsnitt tre gånger fler laddningscykler än ett
genomsnittligt elcykelbatteri. En längre livslängd bidrar i sin tur till lägre Co2-utsläpp.

1.7 Beräkning av Co2-besparing eller klimatanpassning
Om projektet avser ökad klimatnytta ska en kalkyl med beräkning av CO2 besparing från energicentrum redovisas FÖRE och EFTER
investeringen. Om projektet avser skyfall ska kriterier för stadens skyfallsåtgärder redovisas med stöd av skyfallsfunktionen. Observera att
denna information är obligatoriska för samtliga ansökningar i verksamhetsplan 2022.

Denna uträkning, baserad på 0,7 liter/mil enligt Miljöbilars rekommendation
https://eldrivo.se/elcykel/citybike/V%C3%A4ssla-Bike

Vässla
el per mil
total kWh
kg CO2 per kWh

4 mil

0,48 kWh

0,12 kWh
197,1 kWh
0,06
11,826 kg

Besparing vid byte
kg CO2
Före
Efter
minskning
2488
12
2476
Bil
Vässla
Antal mil: 0,5 per dag per vässla á 9 vässlor = 4,5 mil per dag
total antal mil på 365 dagar, 4,5 * 365 = 1642,5 mil
total antal liter bensin 0,7 l/mil enligt miljöbilar = 1149,75 liter bensin

2. Projektets budget
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,3 mnkr

9 st Vässla Elmoped

300 000 kr

2.2 Beskrivning av projektets budget
Pris för 1 Vässla elmoped
ca 24 000:- vilket inkluderar separat lås, larmfunktion, hjälm samt korg bak- och framtill m.m. + Omkostnader
Vi söker medel till 9 Vässla elmoped, Totalt ca 300 000 kr.

Paketpris

2.3 Påverkan på framtida driftkostnader
Ekonomi
Åtgärdens totala investering
Summa: 300 000
Påverkan på framtida driftskostnader Ränta 0,5 %
= 1 500 kr
Avskrivningar 15 år = 20 000 kr
Totalt: 21 500 kr/år i ökade kostnader - Bränslekostnaderna som vi slipper = 20700 kr/år = en ökad kostnad med totalt 800 kr/år +
Elkostnaden

3. Eventuella övriga upplysningar

4. Bilagor

5. Projektansökan har stämts av med följande stödfunktion
Energicentrum
5.1 Kommentar från stödfunktion

Naturreservat (CM 4)
Instruktion för ansökan
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Karin Moberg
karin.moberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Namn på projektet:

Investeringar Hagsätraskogen

Nämnd:
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd
Epost:

Kontaktperson:

pierre.persson@stockholm.se

Enhetschef

1. Information om projektet
1.1 Beskrivning av åtgärd

Pierre Persson

Roll/Titel:

Anlägga en hundrastgård i Hagsätraskogen som en målpunkt som får besökare att stanna i
naturreservatet under en längre tid. Åtgärda ojämna och otillgängliga gångvägar genom att lägga på
nytt slitlager. Byta trummor under gångväg som är underdimensionerad. Öppna upp tidigare brukade
slåtterängar som växt igen.

1.2 Projektets syfte
Hagsätraskogen är enligt miljöförvaltningens besöksräkning under sommaren 2021 Stockholms stads
minst besökta naturreservat. För att få fler invånare att besöka naturreservatet vill
stadsdelsförvaltningen skapa målpunkter i naturreservatet. Under 2021 har förvaltningen besvarat ett
medborgarförslag om att upprätta en hundrastgård i Hagsätra och fått in flertalet önskemål via Tyck till
om att upprätta en hundrastgård i Hagsätra/Ormkärr.

1.3 Projektets tidplan
Genomförs under 2022

2. Projektets budget
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Hundrastgård Bla markarbete material mm
Anläggning gångar
Slåtterängar

2.2 Påverkan på framtida driftkostnader

0,7 mnkr [Summeras automatiskt]
400 000 kr
200 000 kr
100 000 kr

Ränta 0,5 % = 3500 kr
Avskrivningar 15 år = 46 700 kr
Påverkan på framtida driftkostnader totalt per år = 50 200 kr

3. Övriga upplysningar om projektet
Klicka här för att ange text.

Naturreservat (CM 4)
Instruktion för ansökan
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Karin Moberg
karin.moberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Namn på projektet:

Investering i Rågsveds naturreservat

Nämnd:
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd
Epost:

Kontaktperson:

pierre.persson@stockholm.se

Enhetschef

1. Information om projektet
1.1 Beskrivning av åtgärd

Pierre Persson

Roll/Titel:

• Åtgärda blöta och otillgängliga stigar genom att bygga spänger + lägga på flis.
• Förbättra tillgängligheten till reservatet genom att anlägga fler stigar och samlingspunkter. Som
exempel kan nämnas att Svenska kraftnät under 2021 anlagt en ny spång över viken som
kompensationsåtgärd. Stadsdelsförvaltningen behöver anlägga en stig fram till denna spång.
• Återställa igenvuxna tidigare brukade slåtteräng.
• Anlägga nya staket till beteshagar

1.2 Projektets syfte
Göra naturreservatet tillgängligt för rekreation och möjliggöra för fler målgrupper att vistas i reservatet.
Under sommaren 2021 stals fem får från hagarna i Rågsveds naturreservat, och senare hittades
slaktrester av fåren i nära anslutning till hagarna. För att minska risken för att får blir stulna och kunna
fortsätta bedriva bete i området behöver staketen till hagarna förbättras. För att gynna den biologiska
mångfalden i området öppnas tidigare igenvuxna slåtterängar upp.

1.3 Projektets tidplan
Genomförs under 2022.

2. Projektets budget
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Gångar, möbler
Anläggning staket fårhagar
Slåtterängar

2.2 Påverkan på framtida driftkostnader

0,85 mnkr [Summeras automatiskt]
500 000 kr
250 000 kr
100 000 kr

Ränta 0,5 % = 4250 kr
Avskrivningar 15 år = 56 700 kr
Påverkan på framtida driftkostnader totalt per år = 60950 kr

3. Övriga upplysningar om projektet
Klicka här för att ange text.

Naturreservat (CM 4)
Instruktion för ansökan
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Karin Moberg
karin.moberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Namn på projektet:

Investeringar Årstaskogens naturreservat

Nämnd:
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd
Epost:

Kontaktperson:

pierre.persson@stockholm.se

Enhetschef

1. Information om projektet
1.1 Beskrivning av åtgärd

Pierre Persson

Roll/Titel:

• Föbättra dagvattenhanteringen i Årstaskogen.
• Åtgärda ojämna och otillgängliga gångvägar genom att lägga på nytt slitlager.
• Bredda gångbron över Årstabäcken för att underlätta för cyklister och fotgängare att mötas.
• Förbättra tillgängligheten till reservatet genom att anlägga fler grillplatser/mötesplatser.

1.2 Projektets syfte
Under sommaren 2021 spolades stora delar av gångvägarna i Årstaskogen bort till följd av kraftigt
regn. För att säkra tillgängligheten till naturreservatet och minska underhållskostnaderna kommer
dagvattenhanteringen i området ses över. Tillgänglighetsanpassning och möjligheter att ta sig runt och
vistas i naturreservaten är viktiga åtgärder för att öka tillströmningen och ge fler målgrupper möjligheter
att besöka reservatet. Bron över Årstabäcken är underdimensionerad för dagens trafik. Stråket mellan
Liljeholmskajen och Skanstullsbron är klassat som gång- och cykelväg och bron är en viktig passage.
Idag går det inte att mötas med cykel och barnvagn på bron. Syftet med projektet är att bredda bron
och skapa en tryggare trafiksituation för gående och cyklister.

1.3 Projektets tidplan
Genomförs under 2022.

2. Projektets budget
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Dagvattenåtgärder Inkl material och arbete
Bredda gång- och cykelbro Inkl arbete och material
Gångar, möbler mm

2.2 Påverkan på framtida driftkostnader

1,5 mnkr [Summeras automatiskt]
300 000 kr
900 000 kr
300 000 kr

Ränta 0,5 % = 7500 kr
Avskrivningar 25 år = 60 000 kr
Påverkan på framtida driftkostnader totalt per år = 67 500 kr

3. Övriga upplysningar om projektet
Klicka här för att ange text.

Investeringar i lekparker (CM4)
Instruktion för ansökan
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Karin Moberg
karin.moberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Nämnd:

Kontaktperson:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Pierre Persson

Epost:

Telefonnummer:

pierre.persson@stockholm.se

08-50814585

1. Information om projektet
1.1 Beskrivning av åtgärd
Upprustning av mindre lekplats vid Götaforsvägen 47. Lekplatsen har idag ett fåtal mindre lekredskap
som börjar bli slitna och behöver uppdateras. Äldre utrustning byts ut/kompletteras. Lekplatsen skulle
även behöva tillgänglighetsanpassas i någon mån, gärna med en mindre gummiasfaltsyta och
tillhörande lekredskap för barn med funktionsvariation. Inköp av parkmöbler.

1.2 Projektets syfte

Att skapa en tillgänglig och attraktiv lekplats för fler barn som främjar barnens utveckling och lärande
och som tillför ett mervärde för barnfamiljer i närområdet och dess besökare.

1.3 Projektets tidplan
Sommar/höst 2022

2. Åtgärdens budget
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
lekutrustining
gummiasfalt
Personal / Konsult MM

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

0,85 mnkr [Summeras automatiskt]
550 000 kr
200 000 kr
100 000 kr

Ränta 0,5 % = 4250 kr
Avskrivningar 15 år = 56 667 kr
Påverkan på framtida driftkostnader totalt per år = 60 917 kr
Lekredskap och tillgänglighetsanpassade ytor som passar för ändamålet köps in. Anläggningen
anpassas enligt gällande standard så att barn med funktionsvariation får tillträde och kan nytta
lekplatsen på lika villkor. Ny lekutrustning och parkmöbler kompletterar delar av den befintliga.

3. Övriga upplysningar om åtgärden
Klicka här för att ange text.

Investeringar i lekparker (CM4)
Instruktion för ansökan
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Karin Moberg
karin.moberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Nämnd:

Kontaktperson:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Pierre Persson

Epost:

Telefonnummer:

Pierre.persson@stockholm.se

08-50814585

1. Information om projektet
1.1 Beskrivning av åtgärd
Byte av gammal, dålig lekställning i Stackenparken.

1.2 Projektets syfte

Stackenparken är till stor del tillgänglighetsanpassad både i lekredskap och underlag. Det är en
populär park som har många besökare. Där finns en stor vidbyggd rutschbana som är i dåligt skick och
behöver bytas ut. Förvaltningen strävar efter att fler barn ska kunna tillgodogöra sig lekvärden utifrån
sina behov när gammal lekutrustning byts till ny. Tanken är att den nya vidbyggda rutschbanan delvis
kan tillgänglighetsanpassas för lite större barn. Stackenparken är en parklek som delvis är bemannad
och har ett stort antal besökare varje år. Personalen på parkleken har under ett flertal år haft
synpunkter på att utrustningen behöver bytas.

1.3 Projektets tidplan
Byta ut lekställning, klart till hösten 2022.

2. Åtgärdens budget
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Lekställning inkl markarbete
Gummiasfalt inkl markarbete
Personal/Projektledning, Byggledning mm

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

1 mnkr [Summeras automatiskt]
750 000 kr
150 000 kr
100 000 kr

Ränta 0,5 % = 5000 kr
Avskrivningar 15 år = 66 667 kr
Påverkan på framtida driftkostnader totalt per år = 71 667 kr
Lekredskap och tillgänglighetsanpassade ytor som passar för ändamålet köps in. Anläggningen
anpassas enligt gällande standard så att barn med funktionsvariation får tillträde och kan nytta
lekplatsen på lika villkor.

3. Övriga upplysningar om åtgärden
Byta ut befintlig vidbyggd rutschbana mot en ny delvis tillgänglighetsanpassad lekställning.

Investeringar i lekparker (CM4)
Instruktion för ansökan
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Karin Moberg
karin.moberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Nämnd:

Kontaktperson:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Pierre Persson

Epost:

Telefonnummer:

pierre.persson@stockholm.se

08-50814585

1. Information om projektet
1.1 Beskrivning av åtgärd
Upprustning av en mindre lekplats vid Blåsutvägen 44. Gungställning, gunglek, sandlåda, lekhus,
klätterlek för mindre barn. Gummiasfalt och parkmöbler. Lekplatsen är ganska liten men ligger intill en
förskola. Det är dagligen olika barngrupper i lekparken.

1.2 Projektets syfte

Renovering och tillgänglighetsanppasning för att fler barn ska kunna tillgodogöra sig lekvärden och
uppskatta lekparken utifrån sina behov.

1.3 Projektets tidplan
vår/sommar 2022.

2. Åtgärdens budget
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Utrustning inkl markarbete
Gummiasfalt Inkl markarbete
Personal /projektledare,arkitekt MM

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

1,1 mnkr [Summeras automatiskt]
800 000 kr
200 000 kr
100 000 kr

Ränta 0,5 % = 5500 kr
Avskrivningar 15 år = 73 333 kr
Påverkan på framtida driftkostnader totalt per år = 78 833 kr
Inköp
av lekutrustning primärt för yngre barn. Där ingår exempelvis sandlåda med liggplatta och bakbord.
Gummiasfalt anläggs för att rullstolsburna barn ska kunna ta sig fram till lekredskapen. Anläggning av
parkmöbler med utrymme för rullstol.

3. Övriga upplysningar om åtgärden

Stockholm vid vattnet (CM4)
Instruktion för ansökan
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Karin Moberg
karin.moberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Nämnd:

Kontaktperson:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Pierre Persson

Epost:

Roll/Titel:

Pierre.Persson@stockholm.se

Enhetschef

1. Information om projektet
1.1 Beskrivning av åtgärd
1. Åtgärder som avser att förbättra tillgängligheten på gångvägarna i Årstaskogen längs med
Årstaviken. Förbättra dagvattenhanteringen kring gång- och cykelvägarna längs med Årstaviken. Detta
projekt är utöver det som förvaltningen vill göra för medlen för naturreservatsinvesteringarna.

1.2 Projektets syfte

1. Gång och cykelvägarna längs med Årstaviken skadades kraftigt under försommarregnet 2021. Syftet
är att förebygga framtida skador och begränsningar av framkomligheten som det innebär när vägarna
spolas bort. Målet med projektet är att se över dagvattenhanteringen i området och förbättra det för att
bättre kunna hantera framtida skyfall.

1.3 Projektets tidplan
Vår/sommar 2022

2. Projektets budget
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Anläggning Gc väg
varav Personal, Konsult,Arbete
Varav Material,Transporter, Deponi

0,3 mnkr [Summeras automatiskt]
100 000 kr
200 000 kr

2.2 Beskrivning av projektets totala budget inkl. egen finansiering

Totala budgeten för projektet är 0.6 mnkr där projektet finansieras till 50% av nycklade medel för
parkinvesteringar och till 50 procent av medel från Stockholm vid vatten.

2.3 Påverkan på framtida driftkostnader
Ränta 0,5 % = 1500 kr
Avskrivningar 15 år = 20 000 kr
Totalt per år = 21500 kr

3. Övriga upplysningar om projektet
Klicka här för att ange text.

Trygghetsskapande åtgärder (CM4)
Instruktion för ansökan
Samråd kring ansökan ska ske löpande med stadsledningskontoret.
För frågor och samråd kontakta stadsledningskontoret:
trygghet@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Sökande nämnd:
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Pierre Persson

Telefon:
08-50814585

Epost:
pierre.persson@stockholm.se

Eventuell medsökande nämnd:
Kontaktperson:
Telefon:
Epost:

Eventuell samverkan med nämnd/bolagsstyrelse

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.

Namn på insats
Trygghetsskapande åtgärder asfaltering Enskede-Årsta-Vantör

Sökt belopp (mnkr)
4 mnkr

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?
Renovering och asfaltering av dåliga parkvägar. Många av förvaltningens parkvägar är flitigt använda av
gående och cyklister i alla åldrar. Många av vägarna är i dåligt skick, och cyklister som väjer för gropar och hål
orsakar oro hos gående, framför allt de som promenerar med barn och äldre människor som kanske har lite
sämre balans. För att man ska kunna känna sig trygg i att kunna använda vägarna utan att riskera att snubbla
på ojämnheter och ramla omkull, behöver de renoveras. De behöver byggas upp och asfalteras om. Kanterna
behöver förstärkas och på en del ställen bör några parksoffor placeras ut så att äldre människor upplever att
de kan gå tryggt och säkert från punkt A till punkt B och även sätta sig och vila om de behöver.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.2 Berörd målgrupp och 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.
Alla invånare som tar sig fram på parkvägarna, t.ex. barn, vuxna och gamla människor som går eller cyklar efter förmåga.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.3 Beskrivning av insatsen
Redogör för platsen för insatsen 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.
Parkvägarna behöver renoveras ordentligt. De behöver byggas upp och asfalteras. Deras kanter behöver
förstärkas och gropar byggas bort. Önskvärt med nya parksoffor längst sträckor där sådana saknas.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

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.
Trygghet kan vara att känna att man trots att man kanske är lite synsvag eller har problem med balansen,
känner sig trygg i att använda parkvägar utan att riskera att falla omkull på grund av dålig beläggning.
Förvaltningen vill kunna erbjuda en utemiljö som upplevs som trygg och säker för alla att vistas och röra sig i.

1.5 Uppföljning och utvärdering
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras
och spridas.
Förvaltningen planerar att med hjälp av feriearbetande sommarungdomar undersöka invånares nöjdhet med
parkvägssträckor som renoveras. Förvaltningen hanterar även inkommande ärenden i
ärendehanteringssystem.

2. Organisation för insatsernas 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.
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, lokal - och stadsmiljöenheten, tillsammans med ramavtalade
entreprenör för anläggningsarbeten.

3. Tidplan
Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till uppföljning
och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.
Projektering och planering vår 2022, genomförande sommaren 2022.

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.
Total kostnad 4,0 mnkr därav projektledning ca 300 000 kr material ca 2,0 mnkr arbete och transporter deponi
m.m. 1,7 mnkr . Arbete och asfaltering och dylikt enligt entreprenörens prislista (ramavtal).

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.
En enklare och mer kostnadseffektiv drift i och med att gropar och ojämnheter där löv, grus och is m.m. som
ställer högre krav på drift och underhålls insatser byggs bort.
Ökade diftskostnader med: Ränta: 20 000 kr/år Avskrivning 30 år 133 333 kr/ år = totalt 153 333 kr/år

4. Bilagor

Trygghetsskapande åtgärder (CM4)
Instruktion för ansökan
Samråd kring ansökan ska ske löpande med stadsledningskontoret.
För frågor och samråd kontakta stadsledningskontoret:
trygghet@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Sökande nämnd:
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Pierre Persson

Telefon:
08-50814585

Epost:
pierre.persson@stockholm.se

Eventuell medsökande nämnd:
Kontaktperson:
Telefon:
Epost:

Eventuell samverkan med nämnd/bolagsstyrelse

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.

Namn på insats
Trygghetskapande belysning i Enskede-Årsta-Vantör

Sökt belopp (mnkr)
0,6 mnkr

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?

När Enskede-Årsta-Vantörs lekplatser byggdes, vilket var mellan ca 1940-2000, var lekplatsbelysning inte en
prioriterad fråga och heller inte standardiserat som en del av lekplatsen. Förvaltningens lekplatser är
välbesökta och bidrar till att platser befolkas. Det i sin tur leder till att människor möts och bygger tillit och
relationer till varandra, vilket är trygghetsskapande. När lekparkerna är upplysta bidrar det positivt till känslan
av trygghet och gör det svårare för människor att använda lekparkerna för att dricka alkohol, sälja droger eller
hetsa hundar på gungorna. Upplysta platser hjälper boende runt omkring att vara kapabla väktare genom att
de kan se vad som händer och kan reagera på det sätt som är lämpligt utifrån tid och plats. Det är svårare när
personer kan gömma sig i skydd av mörkret.
Invånarna ställer idag krav på att kunna utnyttja lekplatserna som en trygg och säker miljö även efter mörkrets
inbrott, vilket är positivt. För att möta invånarnas önskemål, öka deras känsla av trygghet och för att
lekplatserna ska kunna utnyttjas på ett säkert sätt under fler av dygnets timmar vill förvaltningen sätta in
belysning i åtminstone de lekplatser som är lite större och riktar sig till något äldre barn.
De platser som har valts för denna ansökan framgår mer exakt under 1.3. Samtliga parker som berörs är
populära parker som dessutom ligger så att många personer passerar dem till och från kollektivtrafiken och det
är därför viktigt att de är belysta även för förbipasserande. Information om behoven av de föreslagna
åtgärderna har kommit till förvaltningen genom dialog med boende, skolor, polis och andra som verkar lokalt.
Detta sker genom samtal, e-post, synpunktsportalen och genom olika samverkansgrupper som finns såsom
lokala brottsförebyggande rådet och lokala samverkansgrupper där även civilsamhälle och näringsliv finns med
utöver kommun och polis.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.2 Berörd målgrupp och 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 parkerna, samt invånare som bor i närheten av parkerna och de som passerar parkerna. Samtliga parker som
berörs är populära parker samt ligger på så sätt att många personer passerar dem till och från kollektivtrafiken.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.3 Beskrivning av insatsen
Redogör för platsen för insatsen 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.
Belysning med riktbar armatur och astrour byggs. Astrour innebär att belysningen kan programmeras för när
den ska tändas och släckas.
Adress för belysning.
• Källkrokarna: Lilla gungans väg 13
• Sågverksgatans parklek, Sågverksgatan 103
• Östbergavägen/Östbergabackarna

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

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 av förvaltningens lekplatser i form av belysning skapar en ökad känsla av trygghet och säkerhet
hos lekplatsbesökarna. Det minskar risken för att parken blir tillhåll för personer som använder platsen för brott,
alkoholkonsumtion eller annat som skapar otrygghet. En belyst lekpark gör det lättare för omkringboende och
de som passerar att se vad som händer och att kunna agera, exempelvis genom att störa, ringa polis eller
ingripa på något annat lämpligt sätt. Lekplatsen blir också mer välkomnande och kan utnyttjas under fler
timmar av dygnet.

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 lekparkerna
ska minska samt uppföljande trygghetsvandringar för att undersöka hur invånarna uppfattar platserna efter
insatserna.

2. Organisation för insatsernas 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 i samråd med trafikkontoret och ansvarig landskapsarkitekt.

3. Tidplan
Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till uppföljning
och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.
Våren/sommaren 2022

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.
Projektering: 30 000 kr
Markarbeten: 390 000 kr
Material: 150 000 kr
Byggledning: 30 000 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 årlig
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. Driftskostnad för avskrivning
och ränta kommer att öka.
Avskrivning: 10 år/0,6 mnkr = 60 000 kr/år
Ränta: 0,5 % = 3 000 kr/år Totalt ökad driftskostnad för stadsdelen: = 63 000 kr/år

4. Bilagor
Kartbilder över tänkt ny belysning

Trygghetsskapande åtgärder (CM4)
Instruktion för ansökan
Samråd kring ansökan ska ske löpande med stadsledningskontoret.
För frågor och samråd kontakta stadsledningskontoret:
trygghet@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Sökande nämnd:
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Pierre Persson

Telefon:
08-50814585

Epost:
pierre.persson@stockholm.se

Eventuell medsökande nämnd:
Kontaktperson:
Telefon:
Epost:

Eventuell samverkan med nämnd/bolagsstyrelse

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.

Namn på insats
Trygghetsskapande åtgärder i Bildhuggarparken, Enskede-Årsta-Vantör

Sökt belopp (mnkr)
1 mnkr

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?

Denna yta ingår i ytorna runt Gullmarsplan där förvaltningen vet att det finns otrygghetsproblematik som består
i bl.a. drogförsäljning och alkoholförtäring på allmän plats, samt misstankar om prostitution och försäljning av
stöldgods. Hösten 2019 genomfördes en trygghetsinventering med trygghetsvandring på Gullmarsplan.
Bildhuggarparken var en av platserna som besöktes under trygghetsvandringen och även polisen, som var
med på trygghetsvandringen, är medveten om problematiken i området.Tjänstepersoner har även under 2018
varit ute med polisen i Bildhuggarparken för att skaffa en samsyn på vad problembilden är och vad som kan
göras för att samverka i syfte att minska problemen som gjort att människor som bor runt parken inte vill gå
igenom den. Vid platsbesök har boende lyft fram att de önskar att kriminaliteten och otryggheten ska upphöra.
I Bildhuggarparken finns en före detta lekplats. Redskapen är sedan flera år borttagna och ytorna är tomma
och övergivna på kvällstid, vilket öppnar upp för olagliga aktiviteter med stor otrygghetsproblematik som följd.
Förvaltningen vill nu ta tillvara på de tomma lekplatsytorna och tillskapa ett utegym och en boulebana med
tillhörande belysning. Förvaltningen anser att man genom att erbjuda aktiviteter som efterfrågas av invånarna
bidrar till att befolka parken under dagar och kvällar med människor som tränar och spelar boule. Det gör
parken mer publik, vilket tränger undan de som utövar kriminella aktiviteter. Det finns inget utegym i närheten,
och efterfrågan på boulebanor i området är stor så förvaltningen har anledning att tro att dessa anläggningar
blir populära och välbesökta och gör parken mindre attraktiv för människor som sprider otrygghet genom
kriminellt beteende. Förvaltningen har diskuterat alternativet att anlägga utegym med belysning på platsen med
polisen. Polisens erfarenhet är att utegym tillför värden som attraherar personer som tränar. Enligt polisens
uppfattning uppehåller sig kriminella individer inte vid utegym och det har förvaltningen tagit till sig.
Bildhuggarparken ingår i den alkoholförbudszon som finns runt Gullmarsplan, men polisen saknar möjlighet att
rondera parken så ofta som skulle behövas, och stadsdelsförvaltningen önskar därför kunna bidra med nya
värden i parken i samverkande syfte. Bildhuggarparken är, om man bortser från problematiken, en naturskön
och vacker plats där Årstas sprickdals- och hällmarkskaraktär är tydlig och parken skulle kunna attrahera en
stor mängd människor även bland de som inte tränar utan är ute efter en naturskön promenad om de upplevde
at de kunde vistas där utan att känna sig otrygga och utsatta.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.2 Berörd målgrupp och 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.
Unga, vuxna och äldre som vill utöva utomhusträning och boulespel i Årsta.

1.3 Beskrivning av insatsen
Redogör för platsen för insatsen 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.
Anläggning av utegym anpassat för både kvinnor och män. Anläggning av boulebana i före detta lekyta.
Anläggning av bänkar, bord och belysning.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

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.
Bildhuggarparken upplevs som mörk och oanvänd vilket ger utrymme för otillåtna verksamheter. Genom att
anlägga utegym och boulebana med belysning befolkas parken även på kvällar. Uppfattningen är att det
kommer att tränga ut problematiken på platsen och därmed bidra till att göra parken trygg och välkomnande.
Samtidigt blir Bildhuggarparken en trevlig målpunkt där det nu saknas värden och är otryggt.

1.5 Uppföljning och utvärdering
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras
och spridas.
Förvaltningen planerar att med hjälp av feriearbetande sommarungdomar undersöka invånarnas nöjdhet med
Bildhuggarparken genom att svara på enkätfrågor. Förvaltningen hanterar även inkommande ärenden i
ärendehanteringssystemen.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

2. Organisation för insatsernas 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.
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, lokal - och stadsmiljöenheten tillsammans med ramavtalad
entreprenör för anläggningsarbeten.

3. Tidplan
Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till uppföljning
och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.
Vår/sommar 2022.

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.
Förvaltningen söker 1,0 mnkr i trygghetsmedel. Kostnaderna är fördelade enligt: Projektledning från
stadsdelsförvaltningen ca 100 000 kr, inköp av utegymsutrustning, belysning och parkmöbler ca 300 000 kr,
anläggningsarbeten och dylikt enligt entreprenörens prislista (ramavtal) ca 500 000 kr, avgifter för schakt och
öppningstillstånd i gatuwebben tillkommer samt nyanslutning för el ca 100 000 kr

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

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.
Förvaltningen förväntar en ökning av driftkostnaden i och med nyanläggning på mark som är tom. Kostnaden
består i återkommande driftåtgärder som ogräsrensning, påfyllning av underlag, inoljning av redskap samt
reparationer. Ökade avskrivningskostnader och ränta: Avskrivning: 20 år/1.0 mnkr = 50 000 kr/år. Ränta. 0,5%
= 5000 kr/år Totalt ökad kostnad = 55 000 kr/år

4. Bilagor

Trygghetsskapande åtgärder (CM4)
Instruktion för ansökan
Samråd kring ansökan ska ske löpande med stadsledningskontoret.
För frågor och samråd kontakta stadsledningskontoret:
trygghet@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Sökande nämnd:
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Charlotte Rydberg/Kersti Tagesson/Åsa Winfridsson

Telefon:
08-508 140 50

Epost:
charlotte.rydberg@stockholm.se

Eventuell medsökande nämnd:
Kontaktperson:
Telefon:
Epost:

Eventuell samverkan med nämnd/bolagsstyrelse

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.
Stadsdelsförvaltningen står för åtgärderna, men samråd sker med idrottsförvaltningen.

Namn på insats
Trygghetsskapande åtgärder vid aktivitetsytan i Rågsved

Sökt belopp (mnkr)
0,6 mnkr

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?

Rågsved är den stadsdel inom Enskede-Årsta-Vantör som har de största utmaningarna kring upplevd trygghet.
Samtidigt som aktivitetsytan i Rågsved är en uppskattad och välanvänd plats i centrala Rågsved är det också
en plats med återkommande problem med ordningshållning. I stadsdelsförvaltningens dialoger med
allmänheten de senaste två åren har det kommit många synpunkter om bland annat droghantering,
nedskräpning och skadegörelse på platsen. Ytan är en prioriterad plats inom platssamverkan Rågsved, en
samverkansgrupp som ingår i åtgärdsplanen i samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun. En
orsaksanalys pågår om problematiken på ytan. Bedömningen är att det har skett en förskjutning av
ordningsstörning och otrygghet från Rågsveds centrum mot aktivitetsytan. Regelbundet sker avvikelser från de
lokala ordningsföreskrifterna, till exempel att man dricker alkohol fast det inte är tillåtet. De åtgärder som
föreslås i den här ansökan syftar till att tydligt klargöra vilka regler som gäller på platsen genom skyltning,
uppmuntra till ett kollektivt ansvar att hålla ytan ren, hel och välskött och stärka den sociala kontrollen. Dessa
åtgärder kan ses i ett större sammanhang och utgör ett komplement till den rad åtgärder som redan vidtagits
på ytan. Under våren 2021 har polisen satt upp en övervakningskamera som täcker delar av aktivitetsytan.
Polisen har också ökat sin närvaro på och i anslutning till platsen. Sedan i juni 2021 har städningen på platsen
utökats till sju dagar i veckan. Ledarledda aktiviteter har utökats för att öka den sociala kontrollen på platsen
och fältassistenter vistas mycket på ytan i sitt uppsökande arbete. Staden kommer även ansöka om att få
LOV3 på aktivitetsytan.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.2 Berörd målgrupp och 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.
Berörda målgrupper är både de som använder aktivitetsytan och de som passerar aktivitetsytan på sin väg till och från
Rågsveds centrum eller tunnelbanan. Förvaltningen vill att breda målgrupper ska känna sig välkomna på aktivitetsytan
under stora delar av dygnets timmar.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.3 Beskrivning av insatsen
Redogör för platsen för insatsen 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.

Förvaltningen ansöker om trygghetsmedel för följande åtgärder:
• Informationsskyltar i två ändar av parken som formar en mer tydlig entré till aktivitetsytan och ger information
om vad som gäller på platsen.
• En mindre återvinningsstation vid ”grilldelen” av ytan, som genom sin placering bidrar till inramningen och
uppmuntrar till ett kollektivt ansvarstagande för att hålla platsen ren.
• Belysning, som också kan användas för lek.
• Två
hammockar som genom sin placering bidrar till inramningen och ersätter tidigare hammockar som har
försvunnit från platsen.
För att lyckas med gestaltningen vill stadsdelsförvaltningen anlita en landskapsarkitekt.
Stadsdelsförvaltningen kommer även att titta vidare på innovativa renhållningslösningar för att uppmuntra
besökare till att göra rätt val och slänga sitt skräp i exempelvis fimpomater.
Samråd kring insatserna sker med idrottsförvaltningen, som delar ansvaret för ytan med
stadsdelsförvaltningen.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

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 rad trygghetsskapande åtgärder har redan gjorts på platsen. Vid framtagande av åtgärder tar förvaltningen
stöd i teorin om Crime prevention through environmental design (CPTED) och situationellt brottsförebyggande
arbete. Åtgärderna i ansökan bedöms särskilt ligga i linje med principerna om territorialitet, image och
aktivering. Det handlar bland annat om att fler ska känna ett ägandeskap över platsen och att platsens image
ska vara att det är en ren och välskött plats där det som är trasigt lagas.
Det förvaltningen vill uppnå med åtgärderna är att:
• Aktivitetsytan får en bättre inramning och tydligare entréer.
• Det finns information om vilka regler som gäller på aktivitetsytan, vilket kan främja en ökad social kontroll.
• En stämningsfull belysning som tillför fler funktioner.
• Nedskräpningen minskar genom att det blir lätt att göra rätt. En miljö fri från nedskräpning, t ex glaskross är
också mer säker, inte minst för barn och unga, som är en viktig målgrupp på aktivitetsytan.
• Aktivitetsytans olika funktioner fungerar.
Åtgärderna förväntas inte bara öka den upplevda tryggheten på aktivitetsytan utan även på stråket till och från
Rågsveds centrum/tunnelbanan.

1.5 Uppföljning och utvärdering
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras
och spridas.
Åtgärderna kommer att följas upp inom ramen för platssamverkan Rågsved, genom dialog med invånare,
användare och besökare, uppföljning över felanmälningar och entreprenörens uppfattning om platsen, samt
polisens olika datakällor.

2. Organisation för insatsernas 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 i Enskede-Årsta-Vantör (avdelningen Stadsmiljö och lokaler) ansvarar för åtgärderna i
nära samverkan med idrottsförvaltningen.

3. Tidplan
Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till uppföljning
och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.
Åtgärderna ska verkställas under 2022.

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.
Tydligare entréer genom skyltning. Två skyltar inklusive bygglov - 30 000 kr
En mindre återvinningsstation med fyra brandsäkra kärl för återvinning – 50 000 kr
Reinvestering, två hammockar – 50 000 kr
Effektbelysning som bidrar till rumslighet och som tål lek och klättring, liknande ”kusinerna” i Bandängen, 220
000 kr, samt montering ca 150 000 kr (enl. referens från tidigare projekt).
Konsult/landskapsarkitekt för projektering, 100 000 kr
Innovativa renhållningsinsatser, tas inom befintlig budgetram.
Total kostnad: 600 000 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.
Ökade kostnader för: avskrivning 15 år/600 000 = 40 000 kr Ränta:0,5% = 3000 kr Total ökad driftskostnad: 43
000 kr/år

4. Bilagor

Trygghetsskapande åtgärder (CM4)
Instruktion för ansökan
Samråd kring ansökan ska ske löpande med stadsledningskontoret.
För frågor och samråd kontakta stadsledningskontoret:
trygghet@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Sökande nämnd:
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Kersti Tagesson/Charlotte Rydberg

Telefon:
08-508 140 50

Epost:
charlotte.rydberg@stockholm.se

Eventuell medsökande nämnd:
Kontaktperson:
Telefon:
Epost:

Eventuell samverkan med nämnd/bolagsstyrelse

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.
Enskede-Årsta-Vantör
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Namn på insats
Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder i Snösätra industriområde

Sökt belopp (mnkr)
1,75 mnkr

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?

Snösätra lockar varje år många kulturutövare och besökare. Navet i besöksmålet är gatukonsten, men flera
kulturuttryck samsas på platsen. Snösätra är en ofta använd inspelningsplats för musik, dans och film.
Återkommande anordnas en festival, Spring Beast, som lockar ett stort antal utövare och besökare, mellan 10
000 och 15 000 enligt uppgifter till stadsdelsförvaltningen. I de senaste budgeterna har stadsdelsnämnden i
Enskede-Årsta-Vantör fått i uppdrag att arbeta för en kulturplats i Snösätra. Arbetet sker i samarbete med en
rad berörda nämnder samt externa aktörer. Sommaren 2022 ska det finnas en pop-up-kulturplats i Snösätra.
Samtidigt som Snösätra industriområde är en plats med ett uppskattat kulturinnehåll finns också en
problematik när det gäller exempelvis olagliga ravefester, olovliga bosättningar, omfattande nedskräpning och
andra ordningsstörningar. Merparten av de tre senaste årens felanmälningar runt Snösätra handlar om
nedskräpning. Det kommer också in skriftliga klagomål till förvaltningen från invånare om störande fester.
Snösätra omnämns också i fritextsvaren över otrygga platser i Polisens senaste trygghetsmätning i LPO
Farsta. Besökare på platsen vittnar också om att det finns behov av sanitära lösningar. Stadsdelsförvaltningen
har under 2021 börjat ha veckovisa trygghetsavstämningar kring Snösätra tillsammans med företrädare för
polisen, trafikkontoret, exploateringskontoret och projektledaren för kulturplatsen i Snösätra.
Samverkansgruppen verkar för att förbättra regelefterlevnaden och öka tryggheten och säkerheten i området
genom informationsutbyte och koordinerade åtgärder.
Om kulturen i Snösätra ska ha en god chans att utvecklas och nå bredare grupper så behöver platsen vara
inkluderande och trygg för fler än dem som redan idag känner en tillhörighet på platsen. I dialogen med
intressenter kring kulturplatsen återkommer synpunkten att staden brister när det gäller renhållning, samt att
infrastrukturen, såsom vägar och belysning, är bristfällig. Stadsdelsförvaltningens arrende saknar helt
belysning. Åtgärderna som stadsdelsförvaltningen söker trygghetsmedel för kan tillsammans bidra till en
uppfräschning och signalera att området är omhändertaget, tryggt och tillgängligt, utan att man ruckar allt för
mycket på den ruffighet som många uppskattar med området och som är en del av ”platsens själ”.
Parallellt med att förvaltningen ansöker om trygghetsmedel för ovan nämnda åtgärder så förbereder
förvaltningen också för att säkra upp/riva osäkra byggnader inom stadsdelsförvaltningens arrende.
Förvaltningen har också låtit provta marken och inväntar resultaten. Provtagningen syftar till att kunna bedöma
behov av framtida sanering.
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1.2 Berörd målgrupp och 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.
Målgruppen för insatserna är nuvarande och potentiella framtida besökare, arrendatorer och verksamma i Snösätra. Det
är svårt att skatta hur många personer som årligen kommer till Snösätra. Vid evenemang kommer ett stort antal besökare
men även under vanliga helger kommer en strid ström av familjer, kulturintresserade och kulturutövare, turister mm för att
ta del av gatukonsten och uppleva området. Det finns också ett flöde av besökare i naturreservatet. De föreslagna
insatserna riktar sig i första hand till kulturutövare, arrendatorer och besökare till Snösätra, men kommer även
naturreservatsbesökare till del.
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1.3 Beskrivning av insatsen
Redogör för platsen för insatsen 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.

Förvaltningen ansöker om trygghetsmedel för ett antal åtgärder som sammantaget bedöms kunna tillföra
trygghet till kulturplatsen;
- Bättre belysning på stadsdelsförvaltningens arrende i Snösätra.
- En offentlig toalett i Snösätra. Provisorisk.
- En behållare för återvinning av använda sprayburkar samt en återvinningsstation för att sortera övriga sopor.
- Förbättringsåtgärder inne på stadsdelsförvaltningens arrende för att öka tryggheten och säkerheten. Rivning
av osäkra byggnader.
Parallellt kommer trafikkontoret, inom ramen för det löpande arbetet, göra trygghetsskapande insatser längs
Snösätragränd, t ex kring belysning. Åtgärderna bedöms kunna gagna både dem som använder platsen idag,
men också dem som inte idag känner en tillhörighet till platsen.
Samtliga föreslagna insatser ska genomföras av stadsdelsförvaltningen. Toaletten planeras att uppföras i
norra Snösätra, i en del som inte omfattas av naturreservatsbestämmelser. Behållaren för sprayburkar kommer
att uppföras vid entrén till Snösätragränd. Samråd kommer att ske med exploateringskontoret och nödvändiga
tillstånd inhämtas . Exploateringskontoret är uppmärksammad på behovet då även de ingår i projektet
Kulturplats Snösätra.
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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.
Sammantaget bedömer stadsdelsförvaltningen att insatserna ska ses som en ökad ambitionsnivå från stadens
sida när det kommer till upplevd trygghet och trivsel i området. Vid planering av åtgärderna tar förvaltningen
tagit stöd i teorierna kring Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). Bedömningen är att
bättre belysning och ett mer omhändertaget intryck kan locka en bredare allmänhet till platsen och att
åtgärderna, i kombination med andra insatser, ska bidra till färre ordningsstörningar och dumpat skräp.
Åtgärderna bedöms komma flera målgrupper tillgodo, både dem som nyttjar platsen idag och framtida
besökare av kulturplatsen.

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

Insatsernas genomförande kommer att följas upp i den operativa och strategiska styrgruppen för kulturplats
Snösätra samt i verksamhetsberättelsen.
Effekten av åtgärderna kommer att utvärderas i dialog med den etablerade samverkansgruppen för trygghet i
Snösätra och tillsammans med aktörer som finns och verkar på platsen. I samverkansgruppen finns aktörer
som är involverade i den operativa driften av Snösätra och naturreservatet och som kan se om det exempelvis
det dumpade skräpet minskar.

2. Organisation för insatsernas 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 att genomföra åtgärderna. Samråd kommer att ske med lokalt verksamma
för att insatserna ska landa rätt och värnas av dem som är på platsen. Platsen för toaletten och behållare för
sprayburkar är inte utredd i detalj. Samråd kommer att ske med exploateringskontoret, som även ingår i
projektet Kulturplats Snösätra.

3. Tidplan
Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till uppföljning
och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.
Samtliga åtgärder ska genomföras under 2022. Rivning av osäkra byggnader väntas ske i början av 2022.
Målsättningen är att behållaren för sprayburkar samt toaletten ska vara på plats till juni 2022, då det enligt
budgeten ska finnas en pop-up-kulturplats i Snösätra. Belysningen kan installeras senare, under hösten 2022,
eftersom belysningen inte är lika angelägen under sommarmånaderna.

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.
Tillgänglighetsanpassad toalett som kan vara där provisoriskt samt utreda framtida permanent toalett ca 250
000 kr
Behållare för sprayburkar, beräknad kostnad: 50 000 kr + Återvinningsstation ca 50 000 kr
Belysningsstolpar stadsdelsförvaltningens arrende, beräknad kostnad: 600 000 kr + Justering av underlag
samt tillgänglighetsanpassa området: 150 000 kr
Rivning av osäkra byggnader på stadsdelsförvaltningens arrende, ca 650 000 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.

Stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret kommer att ha framtida driftskostnader för:
- Underhåll och drift av toaletten.
- Tömning av behållare för sprayburkar, inklusive kostnad för att återvinna gamla sprayburkar.
- El och drift av belysningsstolpar.
- Förbättringsåtgärder på arrendet/rivning av osäkra byggnader.
Ökad kostnad för ränta och avskrivning: Ränta: 0,5% av 1,75 mnkr = 8750 kr Avskrivning 15 år/1.1 mnkr 73
334 kr/år och för rivningen 10 år/650 000 kr = 65 000kr/år = Totalt ökad driftskostnad = 147 084 kr/år

4. Bilagor

