Bilaga X

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:
Belysning på lekplats i Västertorp
Sökt belopp:
300 000 kr

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?

Västertorp delar i dagsläget många av de problem som finns i det närliggande Fruängen.
Över tid så har det inkommit information från boende och verksamma i området om
otrygghet i form av ungdomar som stör ordningen, kriminalitet och narkotikaförsäljning.
Ett antal händelser i form av våld, hot och ordningsstörningar i Västertorp har
rapporterads in. Bilden bekräftas av polis och ordningsvakter. Ungdomar som stör
ordningen och misstänks begå brott rör sig i området och dess närmiljö och förekommer
ofta i både Västertorp och Fruängen. Fältassistenter och skola bekräftar bilden av att
området kring Västertops centrum till och från blir mötesplats/häng för ungdomar som
begår destruktiva handlingar och stör ordningen.
Västertorp är ett brottsutsatt område som legat över snittet för upplevd otrygghet vid
trygghetsmätningar. Utsattheten för brott har enligt Stockholms stads trygghetsmätning
2020 gått ner men otryggheten hos boende i området är dock hög och andelen ungdomar
som stör ordningen har ökat.
Bakom Störtloppsvägen 46 i anslutning till Västertorps centrum finns en lekplats. Där
finns idag ingen belysning och det har kommit in information om att det förekommer
langning av alkohol och droger till ungdomar på den lekplatsen kvällstid.
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 Västertorp bor strax över 7700 personer. Otrygghet finns i alla åldrar men generellt
känner sig kvinnor ofta mer otrygga än män. Mycket av brotten som har begåtts av
ungdomar i Västertorp har riktats mot andra barn och ungdomar. En ökad trygghet i
området kan därför vara extra gynnsamt för barn/ungdomar och kvinnor. Vidare har
näringslivet i Västertorps centrum också flaggat för att näringsidkare och personal
upplever otrygghet. Denna insats är en liten del av trygghetsarbetet men om det
tillsammans med andra insatser medför en ökad trygghet i hela stadsdelen bör detta också
innebära positiva effekter för näringslivet. Att störa ut de oönskade aktiviteterna från
lekplatser bör givetvis också leda till att barnfamiljer känner sig tryggare att besöka
lekplatsen.
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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 lysa upp lekplatsen vid Störtloppsvägen 46 för att
på så sätt störa ut de otrygghetsskapande aktiviteterna som langning. Stadsdelsnämnden
vill sätta upp en belysningsmast med punktbelysning. I samband med det behövs också ett
nytt elskåp på platsen.
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.

Med ny belysning på platsen kommer inte otrygghetsskapande aktiviteter som langning att
kunna pågå lika ostört som innan. Människor kommer att känna sig tryggare att själva
vara på platsen efter mörkrets inbrott. Effekten blir att man får mer kapabla väktare och
ögon på platsen som i sin tur bör öka tryggheten.
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 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: installation.
Höst 2021: besiktning och driftsättning.
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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.

Nytt elabonnemang med elskåp, samt belysningsmast med strålkastare på lekplatsen:
300 000 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 elanläggning innebär en något högre driftskostnad, samtidigt skapar en
tryggare stadsdel mindre kostnader för vandalisering.

Övriga upplysningar

