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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:
Ny parkväg med belysning till Mälarhöjdens IP i Fruängen
Sökt belopp:
600 000 kr

Sökande nämnd

Ev medsökande nämnd

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Trafiknämnden

Kontaktperson

Kontaktperson

Kristina Wendelius

Mattias Wallblom

Telefon

Telefon

08-508 22 038

08-508 26 319

E-post

E-post

kristina.wendelius@stockholm.se

mattias.wallblom@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.

Den del av projektet som avser belysning genomförs av trafiknämnden. De skickar inte
in en egen ansökan, utan detta är en gemensam ansökan.
Fastighetsnämnden skickar in en ansökan i samarbete med idrottsnämnden som avser
trygghetsåtgärder inne på Mälarhöjdens IP.
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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 Fruängen har det under lång tid inkommit information från boende och verksamma i
området om otrygghet i form av ungdomar som stör ordningen och påverkade personer på
offentliga platser. Ett stort antal händelser i form av våld, hot och ordningsstörningar i
Fruängen har rapporterads in. Bilden bekräftas av polis och ordningsvakter. Ungdomar
som stör ordningen och misstänks begå brott rör sig i Fruängens centrum och dess
närmiljö. Fältassistenter och skola bekräftar bilden av att Fruängen till och från blir
mötesplats/häng för ungdomar som begår destruktiva handlingar och att det finns
missbrukare som uppehåller sig där. Av kartan under Övriga upplysningar framgår att
Fruängen är ett av de områden som har högst andel inrapporterade brott inom HägerstenÄlvsjö stadsdelsområde.
Mälarhöjdens IP är ett Lov 2-område som stadens ordningsvakter ofta besöker. Framför
allt är det många unga tjejer som går från gymnastikhallen på idrottsplatsen till
tunnelbanan på kvällen som är oroliga. För att slippa gå en lång omväg går de ut genom
en provisorisk entré till idrottsplatsen som saknar belysning, och genar genom en
skogsdunge i ett parkstråk på väg mot centrum. Kommentar från Avarns operativa
koodinator: En anläggning som sticker ut där otrygghet har påtalats är Mälarhöjdens IP,
där ungdomar känner stor otrygghet att gå mot Fruängens centrum på den dåligt belysta
gångbanan.
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 främst av barn och ungdomar verksamma inom föreningslivet. Av
de aktiva i gymnastikhallen är en stor andel flickor. Genomförda undersökningar visar att
flickor generellt upplever en större otrygghet jämfört med pojkar i offentliga rum.
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.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd vill anlägga en ny parkväg på en ca 65 meter lång
sträcka som idag nyttjas som genväg för att gå en rakare väg mellan Fruängens centrum
och den så kallade sekundärentrén för Mälarhöjdens IP (som ligger i stadsdelen
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Fruängen). Där är idag en stig genom naturmark och gräsyta. Projektet omfattar även ny
parkvägsbelysning på den sträckan.
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.

En nyanlagd parkväg med ny belysning kommer att minska den upplevda otryggheten på
sträckan, eftersom många av idrottsplatsens besökare klagat på att det är mörkt där. Den
positiva effekten kommer att förstärkas av idrottsförvaltningens planerade åtgärder inne
på idrottsplatsen och vid den så kallade sekundärentrén. Tryggheten förstärks också om
fler väljer att åka kollektivt och gå denna sträcka från Fruängens centrum, istället för att
bli skjutsade med bil.
1.5 Uppföljning och utvärdering
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras
och spridas.

När projektet är genomfört kommer stadsdelsförvaltningen att stämma av med polisen,
ordningsvakterna och idrottsförvaltningen, hur de upplever att de förbättringar som gjorts
har bidragit till att öka tryggheten på platsen. Idrottsförvaltningen kan förmedla
synpunkter från idrottsplatsens besökare och stadsdelsförvaltningen får in synpunkter från
boende i området. 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.

Den nya parkvägen projekteras och genomförs av stadsdelsförvaltningen. Belysningen
projekteras och genomförs av trafikkontoret.

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 65 meter parkväg: 300 tkr.
Parkvägsbelysning på den sträckan: 300 tkr

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 parkväg med belysning innebär en något högre driftskostnad, samtidigt
skapar en tryggare stadsdel mindre kostnader för vandalisering.

Övriga upplysningar
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