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:
Utökad parkbelysning, Spånga IP
Sökt belopp:
1.500.000 kr

Sökande nämnd

Ev medsökande nämnd

Fastighetsnämnden

Idrottsnämnden

Kontaktperson

Kontaktperson

Harry Rautio

Ruben Wennerberg

Telefon

Telefon

08-508 269 95

08-508 27 603

E-post

E-post

harry.rautio@stockholm.se

ruben.wennerberg@stockholm.se

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.

Idrottsnämnden hyr anläggningen av fastighetsnämnden och ansvarar för
verksamhet och skötsel av anläggningen.

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?

Spånga IP är en idrottsplats mellan Spånga Tensta och Rinkeby. Planbelysningen är tänd
mellan 07.00-22.00. För att spara på energiåtgång och för att inte störa grannar släcks
planbelysningen på kvällen. Den befintliga men sporadiska parkbelysningen som ska
komplettera planbelysningen på idrottsplatsen är bristfällig. Det innebär att platsen blir
väldigt mörk och upplevs otrygg efter mörkrets inbrott. I Stockholm ska människor ha
möjlighet till, vilja och våga röra sig fritt under hela dygnet utan att känna sig rädda men
mörka miljöer riskerar att stänga ute stora grupper. På Spånga IP kan idrottsförvaltningens
personal vittna om fler allvarliga incidenter som tyder på behov av åtgärder. Det har
förekommit pistolrån mot tjänstgörande vaktmästare, rån i fotbollshallen vid träning,
ungdomar som provocerar andra barn och ungdomar vid deras träningar/matcher, stölder
och skadegörelse.
Vi strävar efter att idrottsplatsen ska vara inbjudande och för att alla ska känna sig trygga
och välkomna. Med bra belysning kan stockholmarna se vad som händer runt omkring
sig. När vi lyser upp idrottsplatsen känner sig fler trygga, fler blir bekväma med att gå där
och området blir mer levande. Med bättre belysning blir miljön mer attraktiv och
samtidigt kommer invånare och besökare ta bättre hand om en plats de tycker om. Det
resulterar inte bara i att den upplevda tryggheten kan förbättras utan också till att tränga
undan eventuell brottslighet. Det är generellt problem med inbrott och skadegörelse på
många av våra idrottsplatser på grund av att de ligger avskilt och dunkelt. Projektet har
således en brottspreventiv avsikt men syftar kanske framförallt till att fler ska känna sig
trygga genom en förbättrad belysning.
Spånga IP ligger i ett särskilt utsatt område där det ofta uppstår situationer där våld, hot
och trakasserier förkommer. Föreningar har vittnat om att våldet har ökat och att spelare,
ledare och föräldrar känner att miljön håller på att bli ohållbar. Föräldrar vågar inte skicka
sina barn till träningar på grund av att de känner sig otrygga. Personrån och stölder
förekommer och damerna har varit utsatta för stenkastning. Flera ledare har bett om att få
träna på andra platser. Att förbättra belysningen på idrottsplatsen är ett steg i rätt riktning
men idrottsförvaltningen arbetar även med andra åtgärder för att förbättra tryggheten. Vi
försöker locka fler vuxna besökare, vi har förstärkt skalskyddet, försökt ta bort de
mörkaste platserna på idrottsplatsen genom att flytta inventarier och ta bort buskage, vi
har byggt infartshinder vid entréer som hindrar motortrafik in på området, vi har
installerat övervakningskameror som polis får ta del av på begäran, vi tänder viss
mastbelysning på strategiska platser kvällstid. Idrottsförvaltningen, Spånga-Tensta

stadsdelsförvaltning, Polisen samt Spånga fotboll har beslutat om en samverkansgrupp
som idrottsförvaltningen är sammankallande till.

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.

Anläggningen nyttjas av allmänhet, föreningar och skolor. Spånga IP har en 11-spel
gräsplan, 2 st 11-spels konstgräsplaner, fotbollshall, friidrott, spontan bollplan med
konstgräs, basket och inline ute sommartid, konstfrusen isbana för allmänheten på 1000
kvm och en konstfrusen bandybana på 8000 kvm. Idrottsplatsen används också för motion
och som gångstråk för boende i området. Målet är att ge både boende och besökare en
förbättrad upplevelse av platsen genom att göra den mer attraktiv och trygg.
Idrottsförvaltningens personal har överfallslarm vid tjänstgöring kvällar och helger.
Åtgärden kan bidra till att förbättrar arbetsmiljön för stadens personal.
Att alla barn oavsett bakgrund och förutsättningar ska ha möjlighet att idrotta och alla ska
kunna känna sig trygga i stadens idrottsanläggningar. Alla som besöker idrottsevenemang
eller motionerar och idrottar i Stockholm ska göra det utan risk att bli utsatta för våld och
utan att behöva uppleva otrygga miljöer.
I forskningsrapporten Jämställd och jämlik! skriven på uppdrag av sociala
hållbarhetskommissionen, visas att rädsla att gå ut på kvällarna ger starkt genomslag på
den självskattade hälsan. Särskilt tydligt blir detta bland flickor. Då idrotten många gånger
bedrivs utomhus ser förvaltningen det som viktigt att erbjuda trygga och säkra miljöer för
att i större utsträckning möjliggöra för flickor att utöva sin idrott. En säker och trygg miljö
kan leda till att fler vågar använda idrottsplatsen framförallt på kvällar.

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.

Insatsen avser att komplettera anläggningens belysning. Ny parkbelysning genom och runt
idrottsplatsen erfordras. Det går att använda fasader och befintliga stolpar/master på vissa
delar men det kan behövas schaktning för att dra fram el och uppföra nya
belysningsstolpar på vissa platser. Projektet som helhet möjliggör för fler att våga röra sig
över idrottsplatsen på kvällar och nätter. Åtgärder kommer bidra till en mer attraktiv,
funktionell, jämställd utemiljö som upplevs trygg.

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.

Insatsen kommer ge en ökad känsla av trygghet för boende, göra platsen mer attraktiv och
resultera i att fler vågar nyttja idrottsplatsen.
1.5 Uppföljning och utvärdering
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras
och spridas.

Uppföljning av projektet kommer ske kontinuerligt genom idrottsplatspersonalen.
Erfarenhetsåterföring sker till idrottsförvaltningens planeringsenhet.

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.

Fastighetskontorets projektavdelning ansvarar för genomförandet av projektet. Samverkan
sker med idrottsförvaltningens planeringsenhet och avdelning för idrottsverksamhet.

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

Utrednings- och projekteringsfas under q2 2020, genomförande under q3-q4 2020.
Uppföljning påbörjas under q4 2020 och fortgår in på 2021.

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.

Budget om 1.5000.000 kr avser projektering, ljusberäkningar, markarbeten och
installationskostnader samt byggherrekostnader.

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 nya belysningen medför inga ökade energikostnader. Den tillkommande
energikostnaden för belysningen beräknas till ca 3 000 kr per år och motsvarar kostnaden
för den gamla belysningens som plockas ner .
Årlig underhållskostnad år 1-5 beräknas till 0 kr, år 6-10 beräknas till -5 000 kr per år.
Summa förändrad driftkostnader år 1-5:
0 kr/år
Summa förändrad driftkostnader år 6-10: -5 000 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

Nämnderna har som mål att dimensionera en belysning som får allmänheten att känna sig
trygga samtidigt som man tar hänsyn till miljöaspekterna och driftsäkerheten.
För att åstadkomma detta kommer nämnderna att anlägga ett miljövänligt och
energieffektiv belysningsalternativ och planera ljussättningen utifrån hur människor rör
sig i anläggningen.

Övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

