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ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE
ÅTGÄRDER 2018
Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande
punkter.
Namn på insats:
Effektbelysning runt Trekantssjön/Liljeholmen
Sökt belopp:
450 000 kr

Sökande
Nämnd:
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd
Epost:
Linda.palo@stockholm.se
Eventuell medsökande
Trafiknämnden

Kontaktperson:
Linda Palo
Telefon:
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.

Ansökan
1. Beskrivning (mål och syfte)
Ansökan ska innehålla en tydlig 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 en problembeskrivning om varför en investering behövs och på vilket sätt en analys
av lokala förutsättningar och behov har tagits fram.
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Invånarna i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde upplever i sin tur sammantaget
mindre utsatthet, oro och ordningsstörningar än vad genomsnittet i Stockholm gör. Enligt
trygghetsmätningen 2017 är dock upplevelsen av oron för ordningsstörningar i form av
skadegörelse, mörka områden, berusade personer och narkotikamissbrukare på
offentliga platser något större i Liljeholmen än genomsnittet i staden. I
stadsdelsförvaltningens samverkansforum med närliggande grundskolor har det
framkommit att gångvägen runt Trekantssjön upplevs som mycket otrygg av såväl elever
och vårdnadshavare som skolpersonal. Så pass otrygg att elever väljer andra vägar till
och från skolan. Enligt polisens statistik förekommer även personrån på gångvägarna. I
dialoger med invånare har platsen runtom Trekantssjön pekats ut som en otrygg plats
vissa tider på dygnet.

1.2 Berörd målgrupp/område
Namnet på den/de målgrupper/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.

Det är svårt att ange exakt antal personer som passerar eller på annat sätt befinner sig
på platsen då Liljeholmen är en knutpunkt i söderort där många förutom de boende är. Åt
2017 var totalt 13 993 personer folkbokförda i Liljeholmen, 7 074 kvinnor och 6 919 män.
Elever, vårdnadshavare och skolpersonal vid närliggande grundskolor passerar platsen
dagligen. De stockholmare, både barn och vuxna, som nyttjar idrottsanläggningen i
Vinterviken använder i många fall vägen runt Trekantssjön som passage. Sommartid är
sjön och omkringliggande parkmarken populär för både bad och picknick och vintertid är
det en populär sjöisbana.
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 beskriv även det.

Insatsen består av att investera i effektbelysning som belyser träd och buskage längs
med gångvägen runt sjön samt belysa den gångbro som flyter på sjön. Sex träd och
buskar på strategiska platser har identifierats och bedömts som lämpliga. Med
effektbelysning skapas siktlinjer över sjön. Längs med den delen av gångstråket som är
delvis belyst idag kompletterar effektbelysningen och breddar rummet ytterligare.
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.
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Insatsen förväntas förebygga bland annat bruk av narkotika på offentlig plats och att
andra ordningsstörningar kan ske obemärkt. Om platsen blir tryggare kan barn och
vårdnadshavare röra sig fritt mellan kollektivtrafiken och skolan även under vintertid när
det är mörkt. Tryggheten kan även tänka stärkas för de barn, unga och vuxna som
använder idrottshallen i Vinterviken och går runt sjön för att ta sig dit. Om platsen är
bättre upplyst och fler använder gångvägarna finns det även fler människor som kan
agera som så kallade ”kapabla väktare”.

1.5 Uppföljning och utvärdering
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses
dokumenteras och spridas.

Den upplevda tryggheten på stadsdelsnivå mäts årligen i trygghetsundersökningen. Vid
närmiljövandringar kan platsens effekt följas upp och dokumenteras i protokoll. I
trygghetsrelaterade samverkansgrupper kan tryggheten på stadsdelsnivå följas upp.
Samverkan och dialog med fastighetsägare i området är också ett sätt att avgöra om
insatsen har fått önskad effekt.

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.

Avdelningen för samhällsplanering ansvarar för det övergripande genomförandet av
insatsen. Belysningsåtgärder genomförs av trafikkontoret i samarbete med
stadsdelsförvaltningen.

3. Koppling till styrdokument och andra satsningar
Ansökan ska ligga i linje med i sammanhanget relevanta styrdokument och satsningar i staden.
Beskriv kopplingar till exempelvis stadsdelsnämnds lokala utvecklingsprogram,
samverkansöverenskommelser med polisen, hållbarhetskommissionens rapporter eller stadens
trygghets- och säkerhetsprogram.
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Liljeholmen är ett prioriterat område i den lokala samverkansöverenskommelsen mellan
stadsdelsförvaltningen och lokalpolisområde Skärholmen 2017-2019 som nyligen
reviderades. I hållbarhetskommissionens delrapport ”Staden där vi möts – Arkitektur och
kultur i det offentliga rummet” beskriver författaren att det är viktigt att motverka otrygghet
där människor tar sig till och från viktiga målpunkter så som kollektivtrafik och skola.
Insatsen knyter an till Fokusområde 2: Förebygga brott i stadens trygghets- och
säkerhetsprogram 2018-2021. En aktivitet för att uppnå fokusområdets mål är att
kartlägga och initiera investeringar i stadens fysiska miljö som bidrar till ökad trygghet.

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

5. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering
Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter och år.
Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande
fall.

6. 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.

Viss ökad kostnad för elförbrukning.

7. Innovation och eller uppväxling
Ansökan får gärna visa på innovation och nya typer av trygghetsskapande insatser och det ses
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som en fördel om pågående åtgärder går att växla upp

Klicka här för att ange text.

Övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

