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:
Fri sikt i Farsta stadsdelsområde
Sökt belopp:
985 400 kr
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Klicka här för att ange text.

Kontaktperson

Kontaktperson

Tomaj Keivany

Klicka här för att ange text.

Telefon

Telefon

08-508 18 085

Klicka här för att ange text.

E-post

E-post
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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?

Farsta stadsdelsförvaltning har arbetat brett i frågan om trygghet i offentlig miljö.
Synpunkter från synpunktsportalen, trygghetsvandringar och samtal med verksamheter
inom förvaltningen har samlats in för att kartlägga vilka platser som upplevts som otrygga.
Även synpunkter från polisen har kommit in. Synpunkter på att parkvägar ibland har dålig
sikt är vanligt förekommande. Människor känner obehag för att gå längs med parkvägen,
speciellt kvällstid, när sikten är dålig.
Koppling finns till den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen (riktat arbete mot
särskilda områden) och ett flertal av platserna ligger inom de prioriterade platser som vi
ska arbeta med.
Denna ansökan innehåller förslag på att investera i ny grässådd yta i anslutning till
parkväg på fyra olika platser i stadsdelsområdet (Fagersjö, Farsta, Tallkrogen, Farsta
strand) samt låga buskar i Gubbängen). Avsikten är att schakta bort nuvarande vegetation
(främst buskar och träd) anlägga gräsytor respektive låga buskar i syfte att öppna upp
landskapet och skapa bättre sikt.

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.

Det finns ingen statistik på antalet personer som använder parkvägarna. Samtliga
parkvägar ligger dock i anslutning till kollektivtrafik vilket troligen ökar deras användning.
Parkvägen i Farsta strand kopplar samman två områden med totalt ca 20 000 invånare
samt en pendeltågsstation med ca 8000 resenärer dagligen. Gubbängens ca 8300
resenärer dagligen. Hökarängens ca 12 000 resenärer dagligen. Tallkrogen ca 4100
resenärer dagligen. Farsta ca 21 300 resenärer. All statistik är officiella siffror från SL för
2016.
Kvinnor känner i större utsträckning än män otrygghet att vistas utomhus enligt stadens
medborgarundersökning, detta gäller även i Farsta. Studier visar också att kvinnor i
storstäder i större utsträckning går, cyklar och åker kollektivt än män vilket troligen innebär
att kvinnor i större utsträckning trafikerar Farstas parkvägar än män. Om gång, cykel och
kollektivtrafik ska värnas som transportform och om kvinnors trygghet ska säkras bör
parkvägarnas trygghet förbättras.

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.

Följande områden föreslås få ny grässådd yta på bekostnad av annan vegetation som
medför dålig sikt:
1. Fagersjö
Platsen har nämnts i ett antal ärenden i synpunktsportalen. Förvaltningen önskar anlägga
gräsyta på en yta om totalt ca 300 m2.

2. Farstagången
Förvaltningen önskar anlägga gräsyta på yta om ca 760 m2.

3. Tallkrogen
Förvaltningen önskar anlägga gräsyta på yta om ca 320 m2.

4. Farsta Strand
Förvaltningen önskar att anlägga gräsyta på en yta om ca 580 m2.

5. Gubbängen
Förvaltningen önskar plantera låga marktäckandebuskar på en yta om cirka 45 kvm.

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.

Resultatet förväntas ge bättre sikt längs berörda parkvägar och därmed en ökad känsla av
trygghet. Samtliga berörda parkvägar ligger i kollektivtrafiknära lägen vilket kan resultera i
att fler vågar åka kollektivt kvälls- och nattetid.
Farsta stadsdelsnämnd har tidigare (2019) sökt, beviljats, genomfört och redovisat samma
typ av trygghetsinvesteringar med mycket lyckade resultat.

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

Uppföljning kommer göras genom att fotografera platserna före och efter åtgärden för att
kunna påvisa hur siktlinjerna förbättras och därmed den upplevda tryggheten.
Vi följer också upp resultatet genom att titta på kommande medborgarundersökning.

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.

Projektledare: Förvaltningens parkingenjör
Genomförande: Årsentreprenör för anläggningsarbeten.
Utvärdering: Förvaltningens samordnare stadsutveckling

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

Genomförande: augusti – oktober 2020
Uppföljning: december 2020
Slutredovisning: december 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.

Utgifter har räknats fram genom att mäta antalet kvadratmeter där gräs ska sås och
multiplicera med kostnaden. Tidigare genomfört arbete har visat att kostnaden ligger på
cirka 490 kr per kvadratmeter. I fallet med Gubbängen där vi föreslår låga marktäckande
buskar har vi räknat med 600 kr per kvadratmeter
Området 1 (Fagersjö): 300 x 490 kr = 147 000 kr
Området 2 (Farsta): 760 x 490 kr = 372 400 kr
Område 3 (Tallkrogen): 320 x 490 kr = 156 800 kr
Område 4 (Farsta strand): 580 x 490 kr = 282 200 kr
Område 5 (Gubbängen): 45 x 600 kr = 27 000 kr
Totalt blir summan 985 400 kronor

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.

Gräsytorna kommer kräva skötsel i form av bland annat gräsklippning. Påverkan på
driftkostnad för förvaltningen är så pass låg att den blir försumbar.

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

Farsta stadsdelsnämnd har tidigare 2019 sökt, beviljats, genomfört och redovisat samma
typ av trygghetsinvesteringar med mycket lyckade resultat.

Övriga upplysningar

