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:
Hundrastgård Norra Sköndal
Sökt belopp:
450 000 kr
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Ev medsökande nämnd

Farsta Stadsdelsnämnd
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Tomaj Keivany
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Telefon
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Tomaj.keivany@stockholm.se
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Ev samverkan
Klicka här för att ange text.

Ansökan
1. Beskrivning (mål och syfte)
1.1 Behovsanalys/problembeskrivning
Norra Sköndal har haft ett omfattande problem med personrån riktat mot unga under
2019 och 2020, totalt 28 personrån har anmälts under 2019 och cirka 16 året därpå.
Notera att flera av dessa rån inte klassas som rån då offret inte har gjort motstånd.
Siffran kan därför innehålla fler brottskoder än personrån. Enligt stadsdelens
fältassistenter är det därtill flera ungdomar som har blivit drabbade men som inte anmält.
Flera av rånen har skett på gångvägarna i närheten av hundrastgården och vi bedömer
att en hundrastgård kan öka flödet av människor till och från platsen. Ett ökat flöde
innebär fler ”kapabla väktare” vilket enligt den så kallade rutinaktivitetsteorin leder till
ökad upptäcktsrisk och därmed sämre förutsättningar för en gärningsman att begå brott.

Under februari 2020 genomfördes en trygghetsvandring i norra Sköndal tillsammans med
boende där problembeskrivningen bekräftades av närboende.
Insatsen kommer att direkt beröra punkten ”Trygghet på offentlig plats i Sköndal” i lokala
samverkansöverenskommelse med polisen och utbildningsförvaltningen.

1.2 Berörd målgrupp/område
Fokus är både på ungdomar och unga vuxna (12-16 samt 17-25 år) då fler människor i
rörelse i norra Sköndal gör det mindre attraktivt för gärningsmän att råna barn och unga.
Insatserna kommer inte bara att gynna närboende utan också den stora mängd
människor som rör sig mellan Farsta och Skarpnäck genom området. Hållplats Norra
Sköndal, som är belägen vid väg 229 Tyresövägen i anslutning till Sandåkraskolan, är
enligt trafikförvaltningen Stockholms län den bytespunkt i Stockholms län där flest byter
mellan buss och buss. Det är också längs med gångvägarna från busshållplatsen som
personrånen har skett.
Området ligger i Norra Sköndal, närmaste väg är Sandåkravägen. Se kartbild nedan.

1.3 Beskrivning av insatsen
Placering hundrastgård samt brottsutsatta parkvägar i närheten.

Tidig skiss hundrastgårdens utformning.

1.4 Förväntat resultat
Hundrastgården förväntas öka trygghetskänslan genom att fler människor rör sig till och
från samt befinner sig på platsen.
Ökat flöde på platsen innebär fler kapabla väktare vilket förväntas försämra
förutsättningarna för eventuell gärningsperson och därmed leda till färre begångna
personrån.

1.5 Uppföljning och utvärdering
Vi kommer att titta på antalet personrån före och efter genomförd insats samt
trygghetsmätningar i Sköndal.

2. Organisation för insatsens genomförande
Projektledare: Samordnare stadsutveckling
Genomförande: Parkingenjör samt årsentreprenör för anläggningsarbeten.
Utvärdering: Samordnare stadsutveckling från avdelningen för stadsutveckling
tillsammans med boende.

3. Tidplan
Jan - Projektering
feb-mar – Genomförande
Aug-dec - Utvärdering av insats
4. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering
Entreprenad
Egen tid/projektering
Övrigt/oförutsett
Tot

350 000
55 000
45 000
450 000

5. Påverkan på framtida driftkostnader
10 års avskrivning = 45 000 kr per år.
Internränta baserat på 1,37 % = 31 154 kr
Driftkostnad cirka 10 000 kr per år

6. Innovation och eller uppväxling
Klicka här för att ange text.

Övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

