Introduktionsförskola (CM2)
Instruktion för ansökan
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Malin Hols
malin.hols@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Nämnd
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Katarina Odén Ryhede

Epost:
katarina.oden-ryhede@edu.stockholm.se
Telefon:
08 508 23 044

1. Information om verksamheten
1.1 Ansökan avser:
Befintlig introduktionsförskola, uppstartad år
2019

1.1 Hur många introduktionsförskolor finns hos förvaltningen?
En introduktionsförskola.

1.2 Var är introduktionsförskolans verksamhet förlagd? Alternativt: var ska introduktionsförskolans verksamhet förläggas?
Introduktionsförskolan är förlagd till förskolan Ellen Fries lokaler i Fruängen.

1.3 Beskriv kortfattat verksamheten
Verksamheten fungerar som en introduktion och sluss till reguljär förskoleverksamhet och stärker samtidigt de deltagande familjernas
möjligheter till etablering i samhället. Kunskap i svenska för vårdnadshavare och pedagogisk verksamhet för barnen är verksamhetens
fokus. Verksamheten är avgiftsfri och utformas som en kombination av förskola, öppen förskola och gruppverksamhet för vårdnadshavare
med barn i åldrarna 0–5 år.
Introduktionsförskolan samarbetar med SHIS bovärdar och förvaltningens samhällsvägledare i form av uppsökande verksamhet på SHIS
boende Bjällerkransen, samt med SFI gällande undervisning i svenska språket.

1.4 Beskriv förväntade effekter av verksamheten
Förvaltningen bedömer att familjernas möjligheter till etablering i samhället ökar genom den information som ges om olika
samhällsfunktioner. Barnens möjligheter till goda lärande- och utvecklingsmöjligheter stärks. Verksamheten möjliggör även att fler i
gruppen nyanlända familjer med barn i åldrarna 0–5 år skrivs in i förskoleverksamheten.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
varav personalkostnader
varav lokalkostnader
varav övriga kostnader

3. Eventuella övriga upplysningar
Personalkostnaden omfattar två förskollärare, en på 100 procent respektive 0,75 procent av heltid i 12 månader.
Verksamhetskostnaderna avser material och förbrukningsinventarier samt övriga lokalkostnader.
Hägersten-Älvsjö är ett av de stadsdelsområden i Stockholms stad som har haft störst inflyttning av nyanlända. Under maj 2020
färdigställdes ett boende omfattande 60 lägenheter vikta för nyanlända barnfamiljer i stadsdelsområdet, Personnevägen, varför behovet
av introduktionsförskola fortsätter vara påtagligt.

1,3 mnkr
1 100 000 kr
200 000 kr

Aktivitetscenter seniorboenden (CM2)
Instruktion för ansökan
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Christina Jedestav
christina.jedestav@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Nämnd
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Anneli Rydström

Epost:
anneli.rydstrom@ stockholm.se

Telefon:
08-508 22 068

1. Information om verksamheten
1.1 Ansökan avser:
Befintligt aktivitetscenter

1.2 Beskriv kortfattat verksamheten
Aktivitetscentren erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter,kulturupplevelser,dagsutflykter och genemskap för seniorer i stadsdelsområdet.
Verksamheterna samverkar med pensionärsorganisationerna, föreningar, civilsamhället och andra aktörer.

1.3 Var är aktivitetscentret förlagd? Alternativt: var ska aktivitetscenter förläggas?
Vid Axelsbergs seniorboende, Hägersten och vid Långbrobergs seniorboende, Älvsjö

1.4 Beskriv förväntade effekter av verksamheten
Förväntade effekter är att verksamheternas aktiviteter ska bidra till att öka de äldres hälsa och välbefinnande. Genom att arbeta
förebyggande i samverkan kunna nå fler äldre och bidra till att bryta ofrivillig ensamhet och isolering.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
varav personalkostnader
varav lokalkostnader
varav övriga kostnader

2.2 Beskriv vilka yrkeskategorier som ingår under personalkostnader
Kultur- och aktivitetsledare, hälsopedagog och del av enhetschef.

2.3 Beskrivning av aktivitetscentrets övriga budget
I övrigt ingår kostnader för kompetensutveckling, information och kommunikation, IT och telefoni, drift, utrustning och städning.

3. Eventuella övriga upplysningar
Ansökan omfattar två aktivitetscenter, Axelsbergs aktivitetscenter och Långbrobergs aktivitetscenter.

5 mnkr
3 700 000 kr
800 000 kr
500 000 kr

Trygghetsskapande åtgärder (CM4)
Instruktion för ansökan
Samråd kring ansökan ska ske löpande med stadsledningskontoret.
För frågor och samråd kontakta stadsledningskontoret:
trygghet@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Sökande nämnd:
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Michael Parman

Telefon:
08-508 21 033

Epost:
michael.parman@stockholm.se

Eventuell medsökande nämnd:
Kontaktperson:
Telefon:
Epost:

Eventuell samverkan med nämnd/bolagsstyrelse
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.

Namn på insats
Förbättrad belysning i parkleken Kristallen

Sökt belopp (mnkr)
0,1 mnkr

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?
Enligt Stockholms stads trygghetsmätning är den upplevda otryggheten betydligt högre i Solberga än i resten
av Hägersten-Älvsjö. Vid trygghetsmöten och trygghetsvandringar med boende lyfter de fram otrygghet i Älvsjö
centrum och i Solberga, bland annat på grund av öppen droghandel. Älvsjö centrum/Solberga klassificeras av
polisen som ett utsatt område. I den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen är Solberga prioriterat
och stadsdelsförvaltningen bedriver platssamverkan för Älvsjö centrum/Solberga. När polisens och
ordningsvakternas insatser har ökat kring Älvsjö centrum, drar sig handeln upp i Solbergaskogen.
Kommunpolisen har uttryckt önskemål om aktivitetsytor i och kring Solbergaskogen som lockar dit fler vanliga
människor.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.2 Berörd målgrupp och 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.
Solberga hade ca 12.000 invånare 2020. Fram till 2026 beräknas folkmängden öka till ca 16.000, d.v.s. 25 %. Det ökade
invånarantalet beror främst på omfattande nyproduktion, dels i den nya Älvsjöstaden intill Älvsjö centrum, dels som
förtätning av Solberga.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.3 Beskrivning av insatsen
Redogör för platsen för insatsen 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.
Stadsdelsnämnden har tidigare fått trygghetsmedel för flera åtgärder i Solberga, såsom bättre belysning, och
olika aktivitetsytor för att locka fler människor att röra sig i området såsom konstgräs på två mindre bollplaner,
utegym och ny utrustning till hundrastgården. Detta har fått mycket uppskattning av Solbergaborna och fler
besöker nu dessa platser även kvällstid. Parkleken Kristallen ligger i Solberga i kanten av Solbergaskogen.
Den är mycket populär bland barnfamiljer. Ett problem är att belysningen på lekplatsen är otillräcklig och de
flesta väljer att gå hem när det blir mörkt, vilket är redan på eftermiddagen under höst och vinter. För att
befolka platsen med både spontanbesökare och de som vill delta i parklekens aktiviteter behövs förbättrad
belysning av parkleksområdet. Förvaltningen ser ett behov av ytterligare tre belysningsmaster med strålkastare
för att få en bra belysning i den stora parkleken.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

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 en attraktiv målpunkt i form av en fin parklek som är ordentligt belyst blir det fler barnfamiljer som rör sig i
området även på sen eftermiddag och kväll och det blir mindre attraktivt för drogförsäljare och tryggare för
övriga Solbergabor som rör sig där.

1.5 Uppföljning och utvärdering
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras
och spridas.
I platssamverkan för Älvsjö/Solberga samlar förvaltningen regelbundet in underlag för aktuell lägesbild från
polis, fastighetsägare, fältassistenter och andra aktörer i området. I det här fallet även från parkleken. På det
sättet framgår det om insatsen gett önskat resultat. Förvaltningen informerar om insatsen och resultatet genom
de ordinarie informationskanalerna, såsom hemsidan, sociala medier och månadsannonsen i lokaltidningen.

2. Organisation för insatsernas 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.
Stadsdelsförvaltningen ansvarar för genomförandet av den föreslagna insatsen.

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.
Åtgärden kommer att genomföras under 2022.

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.
Stadsdelsförvaltningen bedömer att kostnaden för förbättrad belysning i form av tre nya belysningsmaster med
armaturer är 0,1 mnkr.

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.
Fler belysningsmaster med armaturer innebär en något högre driftskostnad, samtidigt skapar en tryggare
stadsdel mindre kostnader för vandalisering och nedskräpning.

4. Bilagor

Trygghetsskapande åtgärder (CM4)
Instruktion för ansökan
Samråd kring ansökan ska ske löpande med stadsledningskontoret.
För frågor och samråd kontakta stadsledningskontoret:
trygghet@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Sökande nämnd:
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Michael Parman, parkingenjör

Telefon:
08-508 21 033

Epost:
michael.parman@stockholm.se

Eventuell medsökande nämnd:
Kontaktperson:
Klicka här för att ange text.

Telefon:
Klicka här för att ange text.

Epost:
Klicka här för att ange text.

Eventuell samverkan med nämnd/bolagsstyrelse
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.

Namn på insats
Effektbelysning Lerkrogsparken

Sökt belopp (mnkr)
0,6 mnkr

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?
Enligt Stockholms stads trygghetsmätning är den upplevda otryggheten betydligt högre i Solberga (där Älvsjö
centrum ingår) än i resten av Hägersten-Älvsjö. Vid trygghetsmöten och trygghetsvandringar med boende lyfter
de fram otrygghet i Älvsjö centrum och i Solberga, bland annat på grund av öppen droghandel. Älvsjö/Solberga
klassificeras av polisen som ett utsatt område. Även i den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen
är Solberga prioriterat och stadsdelsförvaltningen bedriver platssamverkan för Älvsjö centrum/Solberga.
Lerkrogsparken ligger precis intill Älvsjö centrum. Där var tidigare stora problem med droghandel, men den
minskade efter att parken byggdes om och blev öppnare med bättre överblick och låg växtlighet. Nu har
droghandeln dragit sig längre bort i den del av parken som inte omfattades av upprustningen.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.2 Berörd målgrupp och 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.
Solberga (där Älvsjö centrum ingår) hade ca 12.000 invånare 2020. Fram till 2026 beräknas folkmängden öka till ca
16.000, d.v.s. 25 %. Det ökade invånarantalet beror främst på omfattande nyproduktion, dels i den nya Älvsjöstaden intill
Älvsjö centrum, dels som förtätning av Solberga.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.3 Beskrivning av insatsen
Redogör för platsen för insatsen 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.
Genom Lerkrogsparken går ett gångstråk som många boende i nya Älvsjöstaden använder på väg till Älvsjö
centrum och station. Kvällstid är det dock färre som väljer parkvägen eftersom det förekommer droghandel i
den bortre delen av parken där parkvägen ansluter. Stadsdelsförvaltningen vill göra denna del av
Lerkrogsparken mer attraktiv och intressant genom att placera ut effektbelysning i form av stora lysande
ekollon på marken. De är vackra att titta på och roliga för barn att klättra på. Därmed tillförs ett värde i parken
som gör den attraktiv att passera även kvällstid. Det kan bli en "Instagram-plats".

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

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 en attraktiv målpunkt i form av fina och roliga lysande ekollon blir det fler människor som passerar på
parkvägen även kvällstid och det blir mindre attraktivt för drogförsäljare.

1.5 Uppföljning och utvärdering
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras
och spridas.
I platssamverkan för Älvsjö/Solberga samlar förvaltningen regelbundet in underlag för aktuell lägesbild från
polis, fastighetsägare, fältassistenter och andra aktörer i området. På det sättet framgår det om insatsen gett
önskat resultat. Förvaltningen informerar om insatsen och resultatet genom de ordinarie informationskanalerna,
såsom hemsidan, sociala medier och månadsannonsen i lokaltidningen.

2. Organisation för insatsernas 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.
Stadsdelsförvaltningen ansvarar för genomförandet av den föreslagna insatsen.

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.
Åtgärden kommer att genomföras under 2022.

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.
Stadsdelsförvaltningen bedömer att kostnaden för effektbelysningen är 0,6 mnkr. Därav inköp effektbelysning:
350 tkr; ny elanslutning med skåp, kablar och arbete: 200 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.
Fler belysningsarmaturer innebär en något högre driftskostnad, samtidigt skapar en tryggare stadsdel mindre
kostnader för vandalisering och nedskräpning.

4. Bilagor
Klicka här för att ange text.

Trygghetsskapande åtgärder (CM4)
Instruktion för ansökan
Samråd kring ansökan ska ske löpande med stadsledningskontoret.
För frågor och samråd kontakta stadsledningskontoret:
trygghet@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Sökande nämnd:
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Sandra Pezo Sacirovic

Telefon:
08-508 22 041

Epost:
sandra.pezo@stockholm.se

Eventuell medsökande nämnd:
Kontaktperson:
Klicka här för att ange text.

Telefon:
Klicka här för att ange text.

Epost:
Klicka här för att ange text.

Eventuell samverkan med nämnd/bolagsstyrelse
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.

Namn på insats
Belysning vid Fruängens utegym

Sökt belopp (mnkr)
0,4 mnkr

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?
Fruängen är en av de prioriterade stadsdelarna i samverkansöverenskommelsen med polisen, där
stadsdelsförvaltningen och polisen bedriver platssamverkan. Där 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. Skolgården vid Fruängens skola och
området omkring är även en plats där det samlas mycket ungdomar och där det förekommer
ordningssärningar, misstänkt narkotikaförsäljning och att man gömmer droger. 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. Det nya utegymmet i Fruängen
ligger i anslutning till Fruängens skola.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.2 Berörd målgrupp och 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 Fruängen bor i dagsläget knappt 10 000 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 Fruängen har riktats mot andra barn och ungdomar. En
ökad trygghet i området kan därför vara extra gynnsamt för barn/ungdomar och kvinnor.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.3 Beskrivning av insatsen
Redogör för platsen för insatsen 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.
Bredvid Fruängens fotbollsplan vid Vantörsvägen i anslutning till Fruängens skola, har stadsdelsnämnden
anlagt ett stort utegym. Där finns även en liten bollplan med konstgräs som ligger på parkmark och inte är
bokningsbar. Både den lilla bollplanen och det nya utegymmet är mycket populära, med många besökare. Men
anläggningarna saknar belysning och är därför svåra att använda på eftermiddagar och kvällar under höst och
vinter. Den föreslagna insatsen består av belysningsmaster som lyser upp både utegymmet och den lilla
bollplanen.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

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 belysning på utegymmet och lilla bollplanen kan dessa användas även på eftermiddagar och kvällar under
höst och vinter. Det innebär att fler personer rör sig i området runt skolan även när det blivit mörkt. Därmed blir
området mindre attraktivt för droghandel och tryggare för andra.

1.5 Uppföljning och utvärdering
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras
och spridas.
I platssamverkan för Fruängen/Västertorp/Hägerstensåsen samlar förvaltningen regelbundet in underlag för
aktuell lägesbild från polis, fastighetsägare, fältassistenter och andra aktörer i området. På det sättet framgår
det om insatsen gett önskat resultat. Förvaltningen informerar om insatsen och resultatet genom de ordinarie
informationskanalerna, såsom hemsidan, sociala medier och månadsannonsen i lokaltidningen.

2. Organisation för insatsernas 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.
Stadsdelsförvaltningen ansvarar för genomförandet av den föreslagna insatsen.

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.
Åtgärden kommer att genomföras under 2022.

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.
Stadsdelsförvaltningen bedömer att kostnaden för belysningen är 0,4 mnkr. Där ingår inköp av mast och
armaturer, ny elanslutning med skåp, kablar och arbete.

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 ny belysningsanläggning innebär en något högre driftskostnad, samtidigt skapar en tryggare stadsdel
mindre kostnader för vandalisering och nedskräpning.

4. Bilagor
Klicka här för att ange text.

Trygghetsskapande åtgärder (CM4)
Instruktion för ansökan
Samråd kring ansökan ska ske löpande med stadsledningskontoret.
För frågor och samråd kontakta stadsledningskontoret:
trygghet@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Sökande nämnd:
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Sandra Pezo Sacirovic, parkingenjör

Telefon:
08-508 22 041

Epost:
sandra.pezo@stockholm.se

Eventuell medsökande nämnd:
Kontaktperson:
Telefon:
Epost:

Eventuell samverkan med nämnd/bolagsstyrelse
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.

Namn på insats
Effektbelysning vid parkväg i Fruängen

Sökt belopp (mnkr)
0,6 mnkr

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?
Fruängen är en av de prioriterade stadsdelarna i samverkansöverenskommelsen med polisen, där
stadsdelsförvaltningen och polisen bedriver platssamverkan. Där 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. Förvaltningen har med trygghetsmedel
anlagt en ny belyst parkväg från Fruängens centrum där det tidigare gick en upptrampad genväg till
Mälarhöjdens IP. Många barn och ungdomar på väg till aktiviteter på IP går själva denna väg som nu upplevs
tryggare, men som även skulle kunna bli attraktivare även för andra genom en effektbelysning.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.2 Berörd målgrupp och 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.
Mälarhöjdens IP nyttjas främst av barn och ungdomar verksamma inom föreningslivet. Av de aktiva i gymnastikhallen på IP
är en stor andel flickor. Genomförda undersökningar visar att flickor generellt upplever en större otrygghet jämfört med
pojkar i offentliga rum.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.3 Beskrivning av insatsen
Redogör för platsen för insatsen 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 stadsdelsförvaltning har tillsammans med trafikkontoret anlagt en ny belyst parkväg på en ca
65 meter lång sträcka som användes som genväg mellan Fruängens centrum och sekundärentrén till
Mälarhöjdens IP. Det har ökat tryggheten för många barn och ungdomar på väg till och från IP. För att
ytterligare förbättra tryggheten vill förvaltningen göra gångstråket attraktivt och intressant även för andra som
promenerar i området. Insatsen består i att placera ut effektbelysning i form av stora lysande tallkottar på
marken. De är vackra att titta på och roliga för barn att klättra på. Därmed tillförs ett värde i parkstråket som
gör det attraktivt att passera även kvällstid. Det kan bli en "Instagram-plats".

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

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 en attraktiv målpunkt i form av fina och roliga lysande tallkottar blir det fler människor som passerar på
parkvägen även kvällstid och det ökar tryggheten för alla.

1.5 Uppföljning och utvärdering
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras
och spridas.
I platssamverkan för Fruängen/Västertorp/Hägerstensåsen samlar förvaltningen regelbundet in underlag för
aktuell lägesbild från polis, fastighetsägare, fältassistenter och andra aktörer i området. I detta fall även
idrottsförvaltningen. På det sättet framgår det om insatsen gett önskat resultat. Förvaltningen informerar om
insatsen och resultatet genom de ordinarie informationskanalerna, såsom hemsidan, sociala medier och
månadsannonsen i lokaltidningen.

2. Organisation för insatsernas 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.
Stadsdelsförvaltningen ansvarar för genomförandet av den föreslagna insatsen.

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.
Åtgärden kommer att genomföras under 2022.

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.
Stadsdelsförvaltningen bedömer att kostnaden för effektbelysningen är 0,6 mnkr. Därav inköp effektbelysning:
350 tkr; ny elanslutning med skåp, kablar och arbete: 200 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.
Fler belysningsarmaturer innebär en något högre driftskostnad, samtidigt skapar en tryggare stadsdel mindre
kostnader för vandalisering och nedskräpning.

4. Bilagor

Trygghetsskapande åtgärder (CM4)
Instruktion för ansökan
Samråd kring ansökan ska ske löpande med stadsledningskontoret.
För frågor och samråd kontakta stadsledningskontoret:
trygghet@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Sökande nämnd:
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Karin Lönnberg, parkingenjör

Telefon:
08-508 22 047

Epost:
karin.lonnberg@stockholm.se

Eventuell medsökande nämnd:
Kontaktperson:
Telefon:
Epost:

Eventuell samverkan med nämnd/bolagsstyrelse
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.

Namn på insats
Stadsodling i Nybohov

Sökt belopp (mnkr)
0,4 mnkr

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?
Nybohov ligger i anslutning till Liljeholmen som är en av de prioriterade områdena i
samverkansöverenskommelsen med polisen och där stadsdelsförvaltningen bedriver platssamverkan.
Nybohov har under perioder haft vissa problem med ordningsstörningar och brottslighet. Allmänhet och boende
som varit i kontakt med polis och stadsdelsförvaltning har beskrivit droghandel, trafikbrott, bråk och
ordningsstörningar, skadegörelse, berusade och narkotikapåverkade personer på offentlig plats, samt
bosättningar. Nybohov har flera boenden med en målgrupp som delvis upplevs skapa otrygghet på platsen.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.2 Berörd målgrupp och 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 Liljeholmen bor drygt 16.000 personer. De närmast fem åren beräknas invånarantalet öka med ca 2000
personer.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.3 Beskrivning av insatsen
Redogör för platsen för insatsen 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.
Stadsdelsförvaltningen får in många förfrågningar om stadsodling på parkmark. Förvaltningen bedömer att det
är särskilt värdefullt på otrygga platser som behöver befolkas mer för att skapa trygghet. I Nybohov finns behov
av målpunkter som invånarna kan samlas kring för att skapa gemenskap. I vanliga stadsodlingar får odlarna
står för pallkragar, jord och bevattning själva. När det gäller Nybohov vill stadsdelsförvaltningen underlätta
odlingen genom att dra fram vatten och ställa iordning pallkragar med jord.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

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 en ny målpunkt i Nybohov skapas gemenskap och trygghet. Inte bara de som odlar, utan även andra som
rör sig i området har glädje av odlingen.

1.5 Uppföljning och utvärdering
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras
och spridas.
I platssamverkan för Liljeholmen samlar förvaltningen regelbundet in underlag för aktuell lägesbild från polis,
fastighetsägare, fältassistenter och andra aktörer i området. På det sättet framgår det om insatsen gett önskat
resultat. Förvaltningen informerar om insatsen och resultatet genom de ordinarie informationskanalerna, såsom
hemsidan, sociala medier och månadsannonsen i lokaltidningen.

2. Organisation för insatsernas 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.
Stadsdelsförvaltningen ansvarar för genomförandet av den föreslagna insatsen.

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.
Åtgärden kommer att genomföras under 2022.

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.
Stadsdelsförvaltningen bedömer att kostnaden för vattenanslutning inklusive tappställe, pallkragar och jord
samt arbete är 0,4 mnkr.

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 ny vattenanslutning innebär en något högre driftskostnad, samtidigt skapar en tryggare stadsdel mindre
kostnader för vandalisering och nedskräpning.

4. Bilagor

Naturreservat (CM 4)
Instruktion för ansökan
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Karin Moberg
karin.moberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Namn på projektet:
Investeringar i Älvsjö naturreservat

Nämnd:
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Sebastian Rigi

Epost:
sebastian.rigi@stockholm.se

Roll/Titel:
Utredare och miljösamordnare

1. Information om projektet
1.1 Beskrivning av åtgärd
Anlägga en hundrastgård i Älvsjö naturreservat

1.2 Projektets syfte
Syftet är att anlägga en hundrastgård i Älvsjö naturreservat i enlighet med skötselplanen. En hundrastgård på platsen bidrar till skogens
rekreativa värden och säkerställer att skogen inte får lösa hundar som springer runt fritt.

1.3 Projektets tidplan
Projektet avses att genomföras under 2022

2. Projektets budget
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Markarbeten
Material - stängsel och grind
Maskiner och arbetstid

2.2 Påverkan på framtida driftkostnader
Försumbart

3. Eventuella övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

0,25 mnkr
100 000 kr
100 000 kr
50 000 kr

Stockholm vid vattnet (CM4)
Instruktion för ansökan
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Karin Moberg
karin.moberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Nämnd:
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Michael Parman

Epost:
michael.parman@stockholm.se

Roll/Titel:
Parkingenjör

1. Information om projektet
1.1 Beskrivning av åtgärd
Ny brygga i Långsjön vid Glasmästarvägen.

1.2 Projektets syfte
Vid Långsjön finns ingen strandpromenad runt hela sjön, utan allmänheten kommer bara ner till vattnet vid några platser. En av dem är
en mindre parkmark vid hörnet Glasmästarvägen-Segeltorpsvägen. Där finns idag ett par bänkar och en liten brygga. Förvaltningen vill
anlägga ytterligare en brygga på en lämplig plats vid denna allmänna strandsträcka. En längre brygga med räcke och sittplatser skulle ge
möjlighet till bättre utblick över vattnet för fler besökare. Det blir också ytterligare en plats där man vintertid kan komma ut till den plogade
skridskobanan på sjöisen.

1.3 Projektets tidplan
Projektet genomförs under 2022.

2. Projektets budget
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Brygga med räcke och sittplatser inklusive arbete
Klicka här för att ange varav-poster…
Klicka här för att ange varav-poster…

2.2 Beskrivning av projektets totala budget inkl. egen finansiering
Kostnaden för en ny brygga inklusive arbete är 0,6 mnkr. Stadsdelsnämnden ansöker om 0,3 mnkr och finansierar själv resterande 0,3
mnkr.

2.3 Påverkan på framtida driftkostnader
Den nya bryggan behöver underhållas och lockar fler besökare till platsen, vilket ökar behovet av renhållning.

3. Eventuella övriga upplysningar

0,3 mnkr
300 000 kr

Stockholm vid vattnet (CM4)
Instruktion för ansökan
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Karin Moberg
karin.moberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Nämnd:
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Michael Parman

Epost:
michael.parman@stockholm.se

Roll/Titel:
Parkingenjör

1. Information om projektet
1.1 Beskrivning av åtgärd
Ny brygga vid Långsjöbadet.

1.2 Projektets syfte
Långsjöbadet har idag tre bryggor och en liten sandstrand. Endast en av bryggorna är tillgänglig för rörelsehindrade. Badet är mycket
populärt och fina sommardagar blir det trängsel på bryggorna och vid stranden. För att minska trängseln och öka tillgängligheten vill
förvaltningen anlägga ytterligare en badbrygga en bit ifrån sandstranden. Även denna kommer att bli tillgänglighetsanpassad.

1.3 Projektets tidplan
Projektet genomförs under 2022.

2. Projektets budget
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Ny tillgänglighetsanpassad brygga inklusive arbete
Klicka här för att ange varav-poster…
Klicka här för att ange varav-poster…

2.2 Beskrivning av projektets totala budget inkl. egen finansiering
Kostnaden för en ny brygga inklusive arbete är 0,6 mnkr. Stadsdelsnämnden ansöker om 0,3 mnkr och finansierar själv resterande 0,3
mnkr.

2.3 Påverkan på framtida driftkostnader
Den nya bryggan behöver underhållas.

3. Eventuella övriga upplysningar

0,3 mnkr
300 000 kr

Stockholm vid vattnet (CM4)
Instruktion för ansökan
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Karin Moberg
karin.moberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Nämnd:
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Karin Lönnberg

Epost:
karin.lonnberg@stockholm.se

Roll/Titel:
Parkingenjör

1. Information om projektet
1.1 Beskrivning av åtgärd
Utbyte av gångbryggor vid Trekanten

1.2 Projektets syfte
Promenadvägen runt sjön Trekanten i Liljeholmen-Gröndal är mycket populär. Sträckan går delvis på trädäck och broar som är i dåligt
skick och där träet behöver bytas ut. Det nya träet bli hållbart kärnfuru, som minskar underhållet. Broarna har även belysning som
behöver bytas ut. Upprustningen kommer att göra strandpromenaden mer tillgänglig för fler besökare.

1.3 Projektets tidplan
Projektet behöver genomföras under vintern när det är is på sjön. Det planeras att genomföras vintern 2022-23.

2. Projektets budget
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Utbyte av virket och blysningen på gångbryggor och broar
Klicka här för att ange varav-poster…
Klicka här för att ange varav-poster…

2.2 Beskrivning av projektets totala budget inkl. egen finansiering
Kostnaden för projektet är 1,2 mnkr. Stadsdelsnämnden ansöker om 0,6 mnkr och finansierar själv resterande 0,6 mnkr.

2.3 Påverkan på framtida driftkostnader
De renoverade gångbryggorna och broarna kommer att minska driftkostnaderna.

3. Eventuella övriga upplysningar

0,6 mnkr
600 000 kr

Biologisk mångfald (CM2 och CM4)
Instruktion för ansökan
Ansökan ska senast den 19 november ha stämts av med
naturmiljöenheten vid miljöförvaltningen:
naturmiljoenheten@stockholm.se
Syftet är att säkerställa att insatser bidrar till genomförande av handlingsplanen.
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Annie Hallberg
annie.hallberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Namn på projektet:
Investeringar för biologisk mångfald i Hägersten-Älvsjö - Betesmark Sjöängen

Nämnd:
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Sebastian Rigi

Epost:
sebastian.rigi@stockholm.se

Roll/Titel:
Miljösamordnare

1. Information om verksamheten
1.1 Ansökan avser:
Investeringsmedel från CM4
1.2 Projektets primära mål och syfte
Projektets mål är att omvandla Sjöängen i Älvsjö till betesmark för inhyrda djur. Betande djur bidrar till den biologiska mångfalden på
platsen och är således en förstärkningsåtgärd. Naturbetesmarker tillhör några av de mest artrika marker vi har i Sverige - det är
gynnsamt för både växter, insekter och fåglar. En betad hage kan innehålla upp till ett 40-tal olika arter per kvadratmeter.

1.3 Projektets sekundära mål och syfte
Klicka här för att ange text.

1.4 Projektets koppling till handlingsplanen för biologisk mångfald
Mål 3. Genomför ekologiska förstärkningsåtgärder. Handlingsplanen lyfter fram just att "betesdjuren håller artika gräsmarker öppna och
bevarar den biologisk mångfalden"

2. Belopp, avser kostnader för 2022
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Markarbeten, ledningsdragning
Dragning av elstängsel
Material och övrigt

2.2 Beskrivning av projektets budget
Stängsel behövs för de betande djuren. Platsen har inget vatten och det behöver därför dras ledningar. Vidare behövs också el på
platsen vilket också måste dras.

3. Eventuella övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

4. Projektansökan har stämts av med följande stödfunktion
2021/12/01 - Mattias Bovin (Naturmiljöenheten vid miljöförvaltningen)

4.1 Kommentar från stödfunktion
De aktuella åtgärdsförslagna med markarbeten, ledningsdragning, dragning av elstängsel och material är inte direkta åtgärder för
biologisk mångfald, men de skapar nödvändiga förutsättningar för att omvandla Sjöängen till betesmark, vilket i sig bedöms som positiva
för biologisk mångfald och är i enlighet med handlingsplanen för biologisk mångfald. Ett medskick är att markens karaktär som
fuktäng/våtmark gärna får behållas. Betad fuktäng är väldigt artrik och skulle bidra till stadens mål om biologisk mångfald.

5. Bilagor
Klicka här för att ange text.

1,5 mnkr
1 000 000 kr
250 000 kr
250 000 kr

Kliamtinvesteringar (CM4)
Instruktion för ansökan
Fördjupad information om klimatinvesteringar finns på intranätet
Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Annie Hallberg
annie.hallberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Namn på projektet:
Klimatinvesteringar Hägersten-Älvsjö, byte till LED-belysning

Sökande nämnd:
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Epost
sebastian.rigi@stockholm.se

Kontaktperson:
Sebastian Rigi

Telefon
08-508 22 043

1. Information om projektet
1.1 Projektet pågår
Endast under 2022
1.2 Projektet avser
Ökad klimatnytta (besparing av CO2)
1.3 Beräknad projektstart och projektavslut för hela projektperioden
Projektstart
Löpande under året jan-dec

Projektavslut
Löpande under året jan-dec
1.4 Projektets mål och syfte (miljönytta)
Syftet med projektet är att minska utvalda förskolors energibehov (och därmed miljöpåverkan) genom att byta ut gamla armaturer mot
LED-armaturer.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.5 Presentation av teknisk lösning med motivering
Utbyte av gamla armaturer av modell 5 mot nya LED-armaturer
LED använder i snitt 50-80% mindre energi än T5-armaturer och har dessutom en längre teknisk livslängd.

1.6 Projektets åtgärder och tidplan under året

1.7 Beräkning av Co2-besparing eller klimatanpassning
Om projektet avser ökad klimatnytta ska en kalkyl med beräkning av CO2 besparing från energicentrum redovisas FÖRE och EFTER
investeringen. Om projektet avser skyfall ska kriterier för stadens skyfallsåtgärder redovisas med stöd av skyfallsfunktionen. Observera
att denna information är obligatoriska för samtliga ansökningar i verksamhetsplan 2022.
FÖRE, baseline med 600st T5 armaturer: 129 720 kWh elförbrukning per år, 10 767 kg CO2e utsläpp, 162 150 SEK energikostnader.
Siffrorna är per år med lystid på 2450 timmar per enhet.
EFTER, med LED-belysning istället: 65 000 kWh, 5 383 kg CO2e utsläpp, 81 000 SEK energikostnader. Siffrorna är per år med lystid på
2450 timmar per enhet

2. Projektets budget
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Material - belysningsarmaturer LED
Installation och montering
Klicka här för att ange varav-poster…
Klicka här för att ange varav-poster…
Klicka här för att ange varav-poster…

2.2 Beskrivning av projektets budget
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

2.3 Påverkan på framtida driftkostnader
FÖRE, Driftkostnader i form av el: 162 000 SEK
EFTER, Driftkostnader i form av el: 81 000 SEK

3. Eventuella övriga upplysningar
Förväntat livslängd på produkten är 20-30 år. Över en livscykel är det mycket troligt att investeringen kommer betala tillbaka sig helt.
Uppskattade minskade utsläpp för hela livscykeln är 100 000 - 160 000 kg CO2e
Investeringen leder till minskad effektbehov och såledles möjlighet för staden att använda el till annat, exempelvis elektrifieringen av
fordonsflottan. Det finns såledles troligen ytterligare miljöbesparingar från denna investering som inte går att exakt beräkna i dagsläget.

4. Bilagor
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

5. Projektansökan har stämts av med följande stödfunktion
Energicentrum
Klicka här för att ange datum.

5.1 Kommentar från stödfunktion
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

3 mnkr
2 500 000 kr
500 000 kr

Kliamtinvesteringar (CM4)
Instruktion för ansökan
Fördjupad information om klimatinvesteringar finns på intranätet
Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Annie Hallberg
annie.hallberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Namn på projektet:
Klimatinvesteringar Hägersten-Älvsjö, byte till nya torkskåp

Sökande nämnd:
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Epost
sebastian.rigi@stockholm.se

Kontaktperson:
Sebastian Rigi

Telefon
08-508 22043

1. Information om projektet
1.1 Projektet pågår
Endast under 2022
1.2 Projektet avser
Ökad klimatnytta (besparing av CO2)
1.3 Beräknad projektstart och projektavslut för hela projektperioden
Projektstart
Löpande under året jan-dec

Projektavslut
Löpande under året jan-dec

1.4 Projektets mål och syfte (miljönytta)
Syftet med projektet är att minska utvalda förskolors energibehov (och därmed miljöpåverkan) genom att byta ut gamla torkskåp mot nya
mer energieffektiva torkskåp
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.5 Presentation av teknisk lösning med motivering
De vitvaror som kommer att bytas ut är torkskåp.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.6 Projektets åtgärder och tidplan under året
Torkskåpen kommer att bytas ut löpande under året
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.7 Beräkning av Co2-besparing eller klimatanpassning
Om projektet avser ökad klimatnytta ska en kalkyl med beräkning av CO2 besparing från energicentrum redovisas FÖRE och EFTER
investeringen. Om projektet avser skyfall ska kriterier för stadens skyfallsåtgärder redovisas med stöd av skyfallsfunktionen. Observera att
denna information är obligatoriska för samtliga ansökningar i verksamhetsplan 2022.
Sparad kWh från torkskåpen: 66 000kWh el, 112 000 kWh fjärrvärme. Totalt 178 000 kWh energi sparad
Minskade utsläpp från energibesparingar som görs: 3900 kg CO2e från el, 6600 kg CO2e från fjärrvärme. Totalt 10500 kg CO2e per år i
minskade utsläpp

2. Projektets budget
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Torkskåp 80st

Deponikostnad
Installation

2.2 Beskrivning av projektets budget
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1,24 mnkr
1 040 000 kr

120 000 kr
80 000 kr

2.3 Påverkan på framtida driftkostnader
Minskade driftkostnader: elanvändning: 82500 SEK, 140 000 SEK från fjärrvärme med antagandet om pris på 1,25 SEK per kWh.
Med antagandet att vitvarorna håller i 15 år borde detta innebära besparingar om totalt 3 330 000 SEK, 2 670 000 kWh och 150 000 kg
CO2e.

3. Eventuella övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

4. Bilagor
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

5. Projektansökan har stämts av med följande stödfunktion
Energicentrum
2021-12-07

5.1 Kommentar från stödfunktion
Fadi Alnaji på energicentrum justerade utsläppssiffror och föreslog att andra vitvaror än torkskåp skulle tas bort. Förvaltningen har justerat
ansökan efter energicentrums inspel.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Investeringar i lekparker (CM4)
Instruktion för ansökan
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Karin Moberg
karin.moberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Nämnd
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Michael Parman

Epost:
michael.parman@stockholm.se

Telefon:
Parkingenjör

1. Information om verksamheten
1.1 Beskrivning av åtgärd
Utbyggnad av lekplats Svartlösavägen

1.2 Projektets syfte
Lekplatsen vid Svartlösavägen-Tornfalksvägen i Herrängen är en liten lekplats för mindre barn. Den ligger nära ett litet lokalt centrum
med mataffär, förskola och matkiosk. Utifrån ett medborgarförslag har förvaltningen undersökt intresset för en utvidgning av lekplatsen,
vilket det finns utrymme för. Många familjer som använder lekplatsen har skickat in positiva svar med önskemål om lekutrustning för lite
större barn. Det är långt till en större lekplats och förvaltningen anser att en utbyggnad av denna mindre lekplats skulle vara positivt för
många barn i området. Vid utbyggnaden ska lekplatsen även anpassas för barn med funktionsvariation.

1.3 Projektets tidplan
Projektet ska genomföras under 2022.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Upprustning, utökning och tillgänglighetsanpassning
Klicka här för att ange varav-poster…
Klicka här för att ange varav-poster…

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget
Stadsdelsförvaltningen bedömer att kostnaden för åtgärderna blir 0,8 mnkr.

3. Eventuella övriga upplysningar om åtgärden

0,8 mnkr
800 000 kr

Investeringar i lekparker (CM4)
Instruktion för ansökan
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Karin Moberg
karin.moberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Nämnd
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Karin Lönnberg

Epost:
karin.lonnberg@stockholm.se

Telefon:
08-508 22 047

1. Information om verksamheten
1.1 Beskrivning av åtgärd
Upprustning av Fredsborgsparkens lekplats, Årstadal-Liljeholmen

1.2 Projektets syfte
Lekplatsen i Fredsborgsparken har mycket högt besökstryck av framför allt förskolor i Årstadal. Det finns behov av viss upprustning, att
utöka med ytterligare tillgänglighetsanpassad småbarnslek och en ny grön inramning.

1.3 Projektets tidplan
Projektet genomförs 2022.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Upprustning, ytterligare småbarnslek och ny grön inramning
Ny klätterställning
Ny grön inramning

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget
Stadsdelsförvaltningen bedömer att kostnaden för åtgärderna blir 1,0 mnkr.

3. Eventuella övriga upplysningar om åtgärden

1 mnkr
1 000 000 kr

Investeringar i lekparker (CM4)
Instruktion för ansökan
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Karin Moberg
karin.moberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Nämnd
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Sandra Pezo Sacirovic

Epost:
sandra.pezo@stockholm.se

Telefon:
08-508 22 041

1. Information om verksamheten
1.1 Beskrivning av åtgärd
Upprustning av Johannisdalsparkens lekplats

1.2 Projektets syfte
Lekplatsen ligger intill Mälarhöjdens skola. Skolbarnen använder lekplatsen på raster och på fritidstid. Den är nu mycket sliten och
behöver en upprustning av lekredskapen och en tillgänglighetsanpassning. Även bollplanen med konstgräs som ligger intill behöver
renoveras och det planerar stadsdelsförvaltningen att göra inom egen budget under 2022. Därför skulle det vara bra om lekplatsen kan
rustas samtidigt.

1.3 Projektets tidplan
Projektet genomförs 2022.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Upprustning av lekredskapoch tillgänglighetsanpassning
Klicka här för att ange varav-poster…
Klicka här för att ange varav-poster…

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget
Stadsdelsförvaltningen bedömer att kostnaden för åtgärderna i lekparken blir 1,0 mnkr. Renovering av konstgräsplanen finansierar
stadsdelsnämnden inom egen budget.

3. Eventuella övriga upplysningar om åtgärden

1 mnkr
1 000 000 kr

