Bilaga X - Uppföljning
trygghetsinvestering

Projektnamn

Mötesplats Rågsved (Bäverdalens BP)

Geografisk plats
för investering

Bäverdalens BP i Rågsved

Projektets mål
och syfte
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I socioekonomiskt utsatta områden är föreningslivet inom fotboll
svagt och dåligt utvecklat. Anläggningsbristen är ett vanligt problem.
Detta gör det svårt för ideella krafter att verka på dessa platser och
skapa de mötesplatser som är så viktiga för att barn och unga ska
kunna umgås på ett sunt och fostrande sätt. Bristen på trygga och
välkomnade miljöer leder i sin förlängning till utanförskap och
svårigheter för unga att integreras i det samhället. I den
fotbollsmiljö som skapas kan föreningar bildas och verka för både
flickors och pojkars inkludering i det svenska samhället.
Bäverdalens bollplan i Rågsved är idag en mörk, nedgången och
eftersatt bollplan. Den används oregelbundet eftersom det är en
grusplan. I dagsläget önskar föreningar, allmänhet och skolor att
träna och spela på konstgräs. Detta har fått till följd att stadens
grusfotbollsplaner ibland står oanvända. Bristen på trygga och
välkomnade miljöer leder i sin förlängning till utanförskap.
Stockholm ska vara en sammanhållen stad där alla ska känna sig

Sida 2 (5)

trygga. Bäverdalens BP upplevs övergiven. För att skapa social
trygghet och en stadsmiljö som både är och upplevs som säker finns
det behov av att modernisera bollplanen. Projektet Mötesplats
Rågsved ska skapa förutsättningar för utveckling av ett mer aktivt
föreningsliv i Rågsved med fokus på fotboll för alla.
Bollplanen ligger i Rågsved och målet är att nå ungdomar som inte
är föreningsaktiva och som är fysiskt inaktiva. Insatserna riktar sig
till både allmänhet och föreningar i området. Vi vill förbättra
upplevelsen av platsen och göra den mer attraktiv. Tillsammans
med Stockholms fotbollsförbund arbetar vi för ett aktivt föreningsliv
i området som hjälper och stöttar pojkar och flickor att integreras i
samhället. I projektet ska en attraktiv fotbollsmiljö anläggas som gör
att föreningar kan bildas och utvecklas. I projektet ska nya
föreningsformer undersökas och prövas som gör det lättare för
personer från andra kulturer att känna delaktighet. Stort fokus
kommer i projektet att läggas på områdets gestaltning utifrån
flickors behov lokalt med vetskapen om att idrottsytor allt för ofta
byggs för och används av pojkar. Projektet ska skapa ett offentligt
rum som ger plats åt flickorna. I Projektet ska lokalt förankrade
förebilder engageras som mentorer. Belysning på kvällar ger också
ökad trygghet i området.
Insatsen avser att ta fram projektering och förfrågningsunderlag
inför en upprustning av Bäverdalens BP och anläggande av en
toalettbyggnad, 7-spelsplan med konstgräs och en underliggande
ispist inklusive uppförande av kylaggregatbyggnad så att platsen
kan användas som isbana på vintern.
Anläggningen ska förses med bord och bänkar som inbjuder till
samvaro. Varje anläggning ska förses med belysning som möjliggör
ökade nyttjandetider och skapar en trygg miljö kvällstid. Avsedda
åtgärder kommer på ett varaktigt sätt bidra till attraktiva,
funktionella, jämställda och trygga utemiljöer.
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Slutredovisning

Beskrivning av
slutresultat utifrån
investeringens mål,
syfte och platsens
behov av
trygghetsskapande
åtgärd

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Beslut om avbrytande av upphandling
Skäl till beslutet
Fastighetskontoret i Stockholms stad har upphandlat och
meddelat tilldelningsbeslut avseende entreprenaden
”Konstgräsplan med ispist, Bäverdalen/Rågsved”. I
upphandlingen inkom två (2) anbud.
Under överprövningen i förvaltningsrätten har det framkommit
omständigheter som föranleder Staden att avbryta
upphandlingen. Det har visat sig att vinnande anbudsgivare
Unisport AB inte accepterat ett obligatoriskt skallkrav i
förfrågningsunderlaget (Handling 7.1, Anbudsformulär)
avseende begränsningen om tio procents påslag avseende
punkterna 1, 4 och 5 enligt 6 kap 9 § ABT06. Unisport AB har i
sitt anbud lagt till ett krav om femton procent. Unisport AB har
därmed inte godtagit den uppställda begränsningen om tio
procent. Detta innebär en otillåten reservation, vilket medför att
bolagets anbud måste förkastas.
Då det endast återstår ett anbud föreligger en situation med
bristande konkurrens. Bristande konkurrens utgör enligt
rättspraxis ett sakligt skäl för att avbryta en upphandling.

Beslut
Fastighetskontoret avbryter upphandlingen ”Konstgräsplan med
ispist, Bäverdalen/Rågsved”.
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Beskrivning av
ekonomiskt utfall och
eventuell avvikelse
mot kalkylerade
utgifter

Bilder före

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.
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Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.

