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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:
Ny hundrastgård i Västertorp
Sökt belopp:
235 000 kr

Sökande
Nämnd:
Hägersten-Liljeholmen
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.
Västertorp är dock en stadsdel som hamnar något över genomsnittet i Stockholms stad
när det gäller flera aspekter av otrygghet. I Västertorp känner invånarna, i förhållande till
övriga stadsdelar i stadsdelsområdet, en högre oro och hamnar över genomsnittet i
Stockholms stads trygghetsmätning när det gäller oro för flera brott som exempelvis våld
eller överfall i den offentliga miljön, sexuella trakasserier etc. I Västertorp uppger 20 % av
de tillfrågade invånarna att de upplever oro för våld eller överfall i offentlig miljö, snitten i
stadsdelsområdet är 12 % och staden 17 %. Samma tendens finns gällande oro för brott
av något slag i sitt bostadsområde, i Västertorp uppger 19 % att de oroar sig för det
medan snitten i stadsdelsområdet är 12 %. I dialoger med lokala företagare beskriver de
hur de upplevt ökad orolighet i centrum i perioder, främst bland barn och ungdomar.
För att ytterligare kartlägga den fysiska miljön och vilka utvecklingsområden som finns
genomfördes en närmiljövandring i Västertorp i mars 2018. Syftet var helt enkelt att
skapa ett underlag och en nulägesbild som sedan kunde ligga till grund för åtgärder och
eventuella ansökningar om särskilda trygghetsmedel. Genom att bjuda in allmänheten till
att undersöka stadsmiljön i Västertorp tillsammans med representanter från
trafikkontoret, polisen och stadsdelsförvaltningen blev nulägesbeskrivningen mycket
aktuell. Den information och de synpunkter och reflektioner som framkom under
vandringen dokumenterades av stadsdelsförvaltningen. Vissa av synpunkterna var
enklare karaktär som gått att åtgärda inom respektive förvaltnings givna budgetramar.
Vissa utmaningar kräver en större insats, vilka vi nu söker trygghetsmedel för att
genomföra. Genom att göra specifika insatser i den fysiska miljön tror vi att den upplevda
tryggheten i Västertorp kan förbättras.
Under närmiljövandringen i Västertorp pekades parkvägarna längs med
tunnelbanespåret ut som otrygga, delvis på grund av bristande belysning och delvis för
att det vid vissa platser samlades ungdomar som uppfattas som drogpåverkade. En av
platserna som utpekades som otrygg längs med tunnelbanespåren var en gräsyta
(parkmark) och gångvägar invid en gemensam tvättstugeanläggning. Lokala företagare
upplever även att det är få personer som kan bidra till en ökad trygghet på plats i centrum
på kvällstid. Genom att skapa en trygg målpunkt vid platsen ökar flödet av människor i
centrum.
Under närmiljövandringen kom önskemålet om en hundrastgård fram, delvis på grund av
att det upplevs som ett problem att hundar vistas på innergårdarna i området vilket
upplevs som otryggt.
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.

Boende och andra personer som vistas i och i närheten av stadsdelen Västertorp. År
2017 var 3 661 kvinnor och 3 927 män folkbokförda i Västertorp, totalt 7 588 personer.
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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 anlägga en hundrastgård med belysning på en plats där det idag
är bruksgräsmatta i Västertorp. Platsen är belägen invid gångvägar som pekats ut som
otrygga på närmiljövandringen. Insatsen består rent praktiskt av markarbete, uppförande
av stängsel och anläggning av belysning.
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.

Insatsen förväntas bidra till ett befolka en idag outnyttjad plats och på så vis öka
upplevelsen av trygghet i stadsdelen. Hundägare vistas utomhus flera gånger om dagen
oberoende av väderlek, både i dagsljus och i mörker, vilket förväntas leda till att platsen
är i liv och rörelse större delen av dagen året runt. Genom att befolka och belysa platsen
minskar risken att allmänheten uppfattar den som övergiven och obehaglig. Platsen är
belägen så att den har uppsikt mot/från tunnelbaneperrongen (Västertorps
tunnelbanestation) vilket kan stärka tryggheten även där. I och med att hundrastgården
ska vara belyst förväntas tryggheten öka även på närliggande gångvägar som leder till
och från centrum och tunnelbanan. Kommunikation om insatsen och dess
bakomliggande syfte kan i sig vara trygghetsskapande för närområdet.
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.
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Avdelningen för samhällsplanering ansvarar för det övergripande genomförandet av
insatsen. Belysningsåtgärder genomförs av trafikkontoret.

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.

Västertorp är ett prioriterat område i den lokala samverkansöverenskommelsen mellan
stadsdelsförvaltningen och lokalpolisområde Skärholmen 2017-2019 som nyligen
reviderades. I samverkansöverenskommelsen är målet att utsattheten för brott och
otrygghet ska minska i Västertorp genom att öka den kollektiva förmågan så att
allmänheten fungerar som kapabla väktare och ökar den egna känslan av kontroll och
det blir svårare och obekvämare för potentiella gärningsmän att begå brott. En av de
prioriterade aktiviteterna är att skapa trygga fysiska miljöer i stadsdelen.
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. Insatsen knyter an
till Fokusområde 2: Förebygga brott i stadens trygghets- och säkerhetsprogram 20182021. 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.

Juli: Projektering
Augusti: Anläggningsarbete
September: Hundrastgården öppnar, kommunikationsinsatser genomförs

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.

Markarbeten och anläggning: 23 000 kr
Staket, parksoffor, sopkärl etc: 106 000 kr
Belysning: 62 000 kr (trafiknämnden)
Övrigt: 21 000 kr
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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.

Inga ökade kostnader för tömning av sopkärl, underhåll av markbeläggning,
städning av hundrastgård tillkommer då det ingår i avtalet med upphandlad
entreprenör.
Trafiknämnden: Viss kostnadsökning för energiförbrukning.

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

Hundrastgården kan användas som arena för trygghetsskapande arbetet, information om
grannsamverkan och andra typer av trygghetsskapande arbete kan finnas i
hundrastgården. Det finns även projekt som arbetat med hundägare som ambassadörer
för det trygghetsskapande arbetet som kan fungera som inspiration.

Övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

