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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:
Upprustning av Elektraparken i Västberga
Sökt belopp:
2 400 000 SEK

Sökande nämnd

Ev medsökande nämnd

Hägersten-Älvsjö Stadsdelsnämnd

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson

Kontaktperson

Kristina Wendelius

Klicka här för att ange text.

Telefon

Telefon

08-508 22 038

Klicka här för att ange text.

E-post

E-post

kristina.wendelius@stockholm.se

Klicka här för att ange text.

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.
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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?

I Stockholms stads trygghetsmätning 2020 ses en signifikant ökning av utsatthet för
våldsbrott i Västberga där utsattheten för rån och misshandel ligger över snittet i staden. I
området finns boende för socialt utsatta personer och flera lokaler som används som
festlokaler. Polisen beskriver otrygghet, ordningsstörningar och brottslighet i området.
Vidare består stadsdelens östra sida (öster om E4/E20) till stor del av Västberga
verksamhetsområde vilket gör att stora delar om området upplevs tomt och öde på kvällar
och helger.
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.

I stadsdelen Västberga bor drygt 6.000 personer och närmare 14.000 arbetar där. En
upprustad park kommer att locka till sig fler besökare. En förbättrad lekplats innebär fler
barnfamiljer på plats och ett utegym vänder sig till ungdomar och vuxna som kommer för
att träna. Förbättrad belysning gynnar alla parkbesökare. Detta bör gälla både boende och
arbetande i Västberga och besökare från närliggande stadsdelar.
1.3 Beskrivning av insatsen
Redogör för platsen för insatsens 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.

Elektraparken ligger i Västbergas östra del, mittemellan verksamhetsområdet och ett
bostadsområde i stadsdelens norra hörn (se bifogad karta under övriga upplysningar).
Parken är en av få mötesplatser på östra sidan och är i stort behov av upprustning. Parken
är i dåligt skick och förhållandevis undangömd och har dålig insyn från många vinklar.
Stadsdelsnämnden vill göra en satsning på parken och anlägga ett utegym, snygga till
entréer och planteringar samt rusta upp lekplatsen och förbättra belysningen.
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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.

I och med Elektraparkens viktiga läge som enda park i östra delen av Västberga bedömer
stadsdelsnämnden att en upprustning kommer leda till ett ökat antal besökare. Utegymmet
och lekutrustningen kommer att locka olika grupper, vid olika tider på dygnet, och en
upprustning av entréerna kommer också göra att fler besökare hittar in i parken. Effekten
blir mer människor i rörelse i området och därmed kapabla väktare och ögon i det
offentliga rummet. Detta kommer att leda till en ökad trygghet bland boende och besökare
i området.
1.5 Uppföljning och utvärdering
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras
och spridas.

Genom dialog med polisen och återkoppling från invånarna, framgår det om insatsen gett
önskat resultat. Förvaltningen får synpunkter från boende i området, genom
trygghetsvandringar och vid riktade dialoger. Förvaltningen informerar om insatsen och
resultatet genom de ordinarie informationskanalerna, såsom hemsidan, sociala medier och
månadsannonsen i lokaltidningen.

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.

Planering – stadsdelsförvaltningens trygg- och säkerhetsstrateg, samhällsplanerare samt
parkingenjör.
Genomförande – parkingenjör.
Uppföljning - trygg- och säkerhetsstrateg, samhällsplanerare och kommunikatör.

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 2021: projektering.
Sommar-höst 2021: anläggande.
Senhöst 2021: besiktning och öppning.
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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.

Anlägga utegym, 800 000 kr.
Upprustning entréer, 200 000 kr.
Upprustning lekplats, 1 000 000 kr.
Upprustning planteringar, 100 000 kr.
Ny belysning på utegym och lekplats, 300 000 kr.
Totalt: 2 400 000 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.

En tillkommande belysningsanläggning och ett nytt utegym innebär en högre
driftskostnad. Samtidigt skapar en tryggare stadsdel mindre kostnader för vandalisering.

Övriga upplysningar

