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:
Mobila trygghetstorget – pop up-lösning
Sökt belopp:
345 000 kr

Sökande nämnd

Ev medsökande nämnd

Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson

Kontaktperson

Clas Cederlid

Klicka här för att ange text.

Telefon

Telefon

076-12 23 326

Klicka här för att ange text.

E-post

E-post

Clas.cederlid@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.

Pop-up lösningen mobila trygghetstorget är en plattform för samverkan med
flera parter, men Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd samordnar och står
ensam bakom själva ansökningen.

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?

Liljeholmen är en knutpunkt med en stor dagbefolkning och ett högt antal gymnasieskolor.
I trygghetsmätningen 2017 uppger de svarande i Liljeholmen oro och en utsatthet för
ordningsstörningar så som skadegörelse, berusade och narkotikapåverkade personer på
offentliga platser som ligger över genomsnittet i Stockholms stad. Vid Liljeholmens
centrum, Trekantsparken, längst sjön Trekanten och gymnasieskolorna i området har
medarbetarna i stadsdelsförvaltningen, polisen, invånarna, verksamma och övriga aktörer
identifierat flera olika problembilder som är kopplade till området: narkotika, personrån,
tillgreppsbrott i butiker, påträngande tiggeri, ordningsstörning, fylleri, skadegörelse, våld på
allmän plats och trafikbrott.
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
Över tid så har det inkommit information från boende och verksamma i området om
otrygghet i form av ungdomar som stör ordningen och påverkade personer på offentliga
platser. Ett högt 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 området och dess närmiljö och har på senare
tid börjas vistas allt mer i Fruängens centrum. Fältassistenter och skola bekräftar bilden av
att Fruängens centrum till och från blir mötesplats/häng för ungdomar som begår
destruktiva handlingar och att det finns ett antal missbrukare som uppehåller sig i centrum.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd bedriver redan idag platssamverkan på ett flertal
platser – mest utvecklat Liljeholmen/Nybohov respektive Västertorp, som är de platser i
stadsdelsområden som har högst upplevd otrygghet enligt Trygghetsenkäten 2017. Under
perioden har tex brott mot unga varit ett problem som rört sig mellan olika platser i
området.
Stadsdelsnämnden är därför intresserade av att testa ett nytt koncept där
trygghetsskapande insatser ska kunna vara rörliga och inte låsta till en enskild geografisk
plats.
Det trygghetsarbete som pågår kontinuerligt syns inte så tydligt utåt och det är
resurskrävande för parterna att genomföra utåtriktade aktiviteter för att visa upp de
insatser som pågår. Det är lätt att fastna på praktiska frågor och parterna är ofta ovana

som arrangörer – det behövs en inramning som förkortar startsträckan. Mobila
trygghetstorget är ett koncept för att snabbt och enkelt kunna samla flera olika aktörer i
trygghetsarbetet och komma ut till platser som upplevs som otrygga. Konceptet är utformat
för att sätta fokus på förebyggande insatser, trivsel och möjligheter till medskapande.

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.

Eftersom insatsen är mobil och flyttas mellan olika platser i stadsdelsområdet får den en
bred målgrupp. Det mobila kittet kommer framförallt placeras vid platser där många
passerar, dvs på torg och utanför tunnelbanan/knytpunkter i kollektivtrafiken. Målgruppen
är både förbipasserande allmänhet och mer riktade målgrupper, som beroende på temat
bjuds in att delta i de aktuella aktiviteterna. Om temat är t ex trygghet för seniorer bjuds
pensionärsorganisationer in att medverka och även att sprida information om aktiviteten till
sina medlemmar och målgrupp. När ungdomsföreningar deltar sprider de inbjudan till den
yngre målgruppen osv. Områden med mest trygghetsproblem i dagsläget är Liljeholmen,
Fruängen, Västertorp och Axelsberg.
Antalet personer som kliver på och av Liljeholmens kollektivtrafik ligger på ca 100 000
personer (data från 2016). För Fruängen är samma siffra 26 000 och för Axelsberg är
siffran 5500. Samtliga av dessa platser har därmed ett relativt stort flöde av människor
som passerar varje dag. Detta kombinerat med att dessa platser länge har tacklats med
otrygghetsproblem gör att insatser förväntas ha stor slagkraft.
Fördelen med åtgärden är just mobiliteten. Om andra områden i framtiden kommer få en
otrygghetsproblematik kommer det mobila trygghetstorget enkelt kunna flyttas till en ny
plats.

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.

Mobila trygghetstorget är ett koncept med basutrustning och arbetsformer för att snabbt
komma ut till platser där staden vill skapa trygghet och inbjuda till dialog.
I pop-up-kittet ingår utrustning för dialog, underhållning och aktiviteter på en
sammanhållen yta, med olika zoner för staden, samarbetspartners och föreningar.
Se schematisk design nedan:

Utrustningen består av ett enkelt tält där stadsdelsförvaltningen håller dialog med
besökare om trygghetsfrågor, en plats för fika/grillning där föreningar kan ordna fika och
förtäring, en liten scen där lokala artister eller underhållare kan visa upp sig, ett partnertält
för samverkanspartner från företag/näringsliv och en gästplats för partners i
platssamverkan/BRÅ som får visa upp sin verksamhet. Dessutom finns ett lite större
föreningsområde, där föreningar arrangerar en aktivitet.
Vilka föreningar och partners som medverkar varierar mellan tillfällena, dels beroende på
att man kan vilja lyfta olika teman och målgrupper, dels för att det inte ska bli så krävande
för enskilda deltagare att vara med. Projektledning måste ingå i konceptet för att hålla ihop
det praktiska arbetet med planering, schemaläggning, logistik och genomförande.
En grov planering med schema och platser görs redan vid årets början, men kan justeras
beroende på händelser som kräver närvaro. Utgångspunkten är vi ska genomföra minst tio
tillfällen med mobila torget under 2020.
Idén om mobila torget kommer från den positiva respons från allmänheten som vi fått när
vi inom ramen för platssamverkan besökt olika platser och haft medborgardialog. Vår
erfarenhet är dock att personer som inte upplever otrygghet kan bli lite undrande om fokus
ligger bara på trygghet, så därför behövs den här typen av lösning för att sätta fokus på
trivsel snarare än otrygghet. Idén har också tagits upp i samråd med parterna som ingår i
BRÅ-samverkan vid möten under hösten 2019, och fått mycket positiv respons.
Vidare kommer det mobila trygghetstorget att ha ett kitt med skräpplockning för att
möjliggöra insatser mot nedskräpning i områden där vi verkar.

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.

Det förväntade resultatet är att stärka synligheten för de trygghetsinsatser som görs och
de aktörer som är engagerade i trygghetsarbete. Genom att sprida kännedomen om att det
är många som bidrar och aktivt arbetar mot ett gemensamt mål stärks känslan av att de
som bidrar är i majoritet, vilket kan skapa en slags positivt ”grupptryckskänsla”.
Stadsdelsnämnden gör bedömningen att det mobila trygghetstorget kommer ha en direkt
dämpande effekt på brottslighet då närvaron av medarbetare och aktörer kommer störa
situationella brottsligheten.
Mer konkret är ett direkt mål är att öka kännedomen om:
 de trygghetsinsatser som görs
 vart man kan vända sig vid olika typer av händelser
 hur man kan bidra
På längre sikt är målet att utöka antalet parter och platser som är involverade i
platssamverkan.

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

I projektplanen ingår planeringen för utvärdering.
Stadsdelsförvaltningen har en samverkansöverenskommelse med polisen och får även
kontinuerlig statistik angående brott och ordningsstörningar i alla områden.
Förvaltningen ämnar också att utvärdera om medarbetare i områdena, exempelvis
fältassistenter m.fl., märkt av någon positiv effekt av insatserna. Förvaltningen har kontakt
med centrumägaren för både Fruängen och Liljeholmen och kan genom dialog med dessa
utvärdera om de har upplevt någon positiv effekt av åtgärderna.

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.

Mobila trygghetstorget är en insats som sker i samverkan med alla de parter som ingår i
BRÅ och platssamverkan, vilket inkluderar både verksamheter inom Stockholms stad,
polisen, näringsliv, fastighetsägare, föreningar, m fl. Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning har samordnings- och uppföljningsansvar.
Projektledare: Stadsdelsförvaltningens preventionssamordnare, kommunikatör samt
förvaltningens utvecklingskonsult.
Utförare: Stadsdelsförvaltningens preventionssamordnare, kommunikatör samt
förvaltningens utvecklingskonsult med diverse samarbetspartners

Utvärderare: Stadsdelsförvaltningens samhällsplanerare och kommunikatör.

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

Under 2020 planerar vi att genomföra minst tio tillfällen med Mobila torget.
Fokus ligger på den varmare årstiden
Mars- april: Planering, inköp
April-maj: Närvaro vid stadsdelsdagar
Juni-aug: Sommarlov, fokus på ungdomsaktiviteter i parker. Samgående med Älvsjö
stadsdelsförvaltning vilket gör att konceptet kan lyfta in närvaro i det området.
December: Närvaro vid julmarknader
December: Utvärdering, sammanfattning
Slutredovisning i samband med VB 2020.

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.

Tält 3 x 3 meter
(samverkanstält)
Beachflaggor 8 st höga
Staketstolpar 16 st 80 cm
höga
Staketbanderoller 70 cm X 8
meter X 4
Ljud & Ljus
Scenpodie 4 x 4 meter med tak+backdrop
Grill
Projektledning, planering &
Utvärdering
Eventledare/konferenciér (10
x 8000)
Elverk
Värdar/värdinnor (3/event x
10)
Personal samverkanstält
Bemanning grill (2/event)
föreningsaktivitet (2/event)
Lagring/logistik/transport/upp/nermonterin
g (10 ggr)

8000
16000
8000
32000
50000
30000
5000
30000
80000
(el genom samverkanspartner när
10000 så är möjligt)
0 Föreningar
Respektive
0 samverkansorganisation
0 Föreningar
30000

Marknadsföring
Profilkläder (Västar och
kepsar)

Relativt liten budget, främst
används egna kanaler och
20 000 affischering på plats
10000
vid behov

Golvyta
Skräpplocknings-kitt för
att säkerställa
renhållning
Säckar
Arbetshandskar
Skräpplockningspinnar
Leverans och admin

1000

500
2650
9522
2244

Summa, totalt: 344 916

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.

Även om konceptet blir mer självgående över tid när det är etablerat så kommer
fortfarande projektledning/samordning behövas, det vill säga den personalkostnaden
kommer kvarstå och kommer ingå i ordinarie arbetsuppgifter för förvaltningen. Kostnaden
för lagring beror på vilken lösning vi hittar för det behovet. Om vi kan ordna lagerhållning i
egna lokaler eller inom nätverket kvarstår inte någon kostnad för detta. Samma sak gäller
logistiken.

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

Mobila trygghetstorget är ett tydligt koncept som kan användas på andra platser i staden
och går att växla upp i omfattning beroende på situation.

Övriga upplysningar
Se bilaga Pop-up kit mobila trygghetstorget
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Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
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