ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE
ÅTGÄRDER 2019
Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande
punkter.
Namn på insats:
Ny lägre växtlighet runt sittplatser i parken Axelsbergs torg
Sökt belopp:
800 000

Sökande nämnd

Ev medsökande nämnd

Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson

Kontaktperson

Sebastian Rigi

Klicka här för att ange text.

Telefon

Telefon

08-508 22 043

Klicka här för att ange text.

E-post

E-post

Sebastian.rigi@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.

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?

Axelsberg har över tid haft problem med ordningsstörningar och brottslighet. Under
senare tid har problematiken eskalerat vid torget, parken och i anslutning till
tunnelbanestationen. Boende och verksamma i området beskriver otrygghet och
brottslighet. De uppger att torget/parken har blivit en mötesplats för ungdomar och unga
vuxna kvälls och nattetid. De skapar otrygghet och utsätter enligt information andra
ungdomar för hot och personrån som inte alltid anmäls på grund av rädsla och att de
uppfattar att det inte har någon effekt. På platsen förekommer även enligt beskrivning
öppen droghandel. Stadsdelsförvaltningens fältassistenter verkar aktivt i området och
bekräftar bilden av att det är en otryggt och en riskmiljö för ungdomar. Polisens
händelserapporter och i viss mån anmälningar bekräftar behovet av brottförebyggande
insatser. De som upplevs skapa otrygghet är grupper av unga och unga vuxna som
vistas på platsen.

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.

Axelsbergs tunnelbana har ca 5500 resor varje dag. I området bor cirka 3400 personer.
De berörda målgrupperna blir gående till och från tunnelbanan, övriga parkbesökare
samt personer som korsar tunnelbanespåret via bron, i nor-sydlig riktning.

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 beskrivs även det här.

Befintliga buskar och sly grävs bort. Nya växtbäddar anläggs och lågväxande buskar
planteras. För att skapa en långsiktig och hållbar lösning ska den nya växtligheten bestå
av lågväxande, slittåliga och kompakta buskar för att undvika överhäng och förväxta
buskage. Insatsen kommer att skapa bättre siktlinjer och mindre dolda ytor som kan
skapa otrygghet.

Insatsen kommer att koordineras ihop med ansvarig landskapsarkitekt från trafikkontoret.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd är ensamma att söka pengar för åtgärden, men
trafikkontoret bidrar i arbetet för bästa möjliga resultat.

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 park med mindre dolda ytor och bättre siktlinjer kommer att öka den upplevda
tryggheten på platsen. Att parken blir mer genomsynlig kommer troligen leda till att
påverkade människor och narkotikaförsäljning minskar på platsen då dessa inte längre
kan gömma sig i parkens nuvarande dolda ytor.
Vidare kommer parkens driftkostnad att minska med de nya åtgärderna då lågväxande
buskar är lättare och billigare att sköta.

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

Förvaltningen kommer att fotodokumentera platsen före och efter insatsen. På så vis går
det lätt att se att de planerade åtgärderna ger bättre sikt och mindre dolda ytor.
Vidare kommer förvaltningen i utvärderingen att redovisa händelserapporter från platsen
före och efter den planerade insatsen. På så vis går det att se om det har skett någon
minskning av rapporterade brottslighet.

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.

Projektledare: Förvaltningens parkingenjör med stöd av ansvarig landskapsarkitekt på
trafikkontoret.
Genomförare: Upphandlad parkentreprenör.
Utvärdering: Förvaltningens samhällsplanerare och preventionssamordnare.

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

Planering: april-maj
Genomförande: juni (markarbete) och oktober (plantering)
Utvärdering: november

4. 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.
Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras.

Markarbeten: 330 000
Inköp av växter och färdigställande i parken: 470 000
Totalt: 800 000

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.

Driftkostnader bedöms gå ner av den nya växtligheten då tänkta buskar är mer lättskötta.
Inga övriga kostnader beräknas tillkomma.

6. 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

Åtgärden kan enkelt kopieras och appliceras på andra parker med liknande problematik.

Övriga upplysningar

Bild 1 – markerade områden för tänkta insatser
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