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:
Digital skyltning, Fruängens centrum
Sökt belopp:
32 000

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.

Den digitala skyltningen är ett verktyg för att samla information från 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?

Fruängen är ett lokalt centrum med tunnelbana, där många passerar varje dag. Det är en
relativt trygg plats, med många resursstarka närboende, men antalet ordningsstörningar
på platsen har på senare tid ökat. Ett högt antal händelser i form av våld, hot och
ordningsstörningar i Fruängen har rapporterads in. Bilden bekräftas av polis och
ordningsvakter.
Detta sammanfaller med att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning för närvarande
flyttar från en ungdomsgård som legat en bit bort från Fruängen centrum, in i en ny stor
lokal i Fruängen Centrum, där tidigare biblioteket låg. Den nya verksamheten ska bli en
mötesplats med fokus på unga, men också rymma verksamheter för andra målgrupper, allt
i samverkan med ideella och okommersiella lokala aktörer. Lokalen har på så sätt potential
att bli ett nav för samverkan och trygghetsarbete. Erfarenhetsmässigt vet vi att en
mötesplats för unga antingen kan uppfattas som trygghetsskapande eller det motsatta,
beroende på hur verksamheten är utformad. Här ser vi en möjlighet att nyttja lokalen med
dess många skyltfönster ut mot Fruängsgången för digital skyltning om det trygghetsarbete
som pågår och hur man kan ansluta, och på så sätt bidra till att skapa en ökad
trygghetskänsla och nå fler samarbetspartners.

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.

Målgruppen för insatsen är dels förbipasserande allmänhet som tar del av informationen,
dels lokala verksamheter/aktörer och föreningar som uppmärksammas på möjligheten att
delta i samverkan och genom detta själva kunna vara med och sprida sin information på
mötesplatsen. I Fruängen bor ca 9700 personer (data från 2018) och SL har 13 300
påstigande respektive 13 700 avstigande resenärer varje dag (data från 2016) i Fruängen.

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.

Skiss på lokalen

Insatsen består i installation av två digitala skärmar, som visar rullande information ut mot
Fruängsgången. På fotomontaget illustreras hur en av dess skärmar skulle kunna
placeras. Innehållet på skärmen kan fjärrstyras via ett publiceringsverktyg som sköts på
distans av en kommunikatör, där delar av innehållet kan uppdateras av respektive
ansvarig verksamhet utan att layouten ändras. En av skärmarna visar förebyggande
information och bilder om trygghetsarbetet i stadsdelsområdet i allmänhet. Den andra
skärmen fokuserar på konkreta aktiviteter och evenemang som genomförs av
stadsdelsförvaltningen och föreningar.

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 stärkt synligheten för de trygghetsinsatser som görs och de
aktörer som är engagerade i trygghetsarbetet. 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”.
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.

Stadsdelsnämnden gör bedömningen att ett tryggare Fruängen där invånare har
information om vart de ska vända sig vid ordningsstörande händelser också kommer leda
till en minskad andel ordningsstörningar och brott.

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

Stadsdelsförvaltningen har en samverkansöverenskommelse med polisen och får även
kontinuerlig statistik angående brott och ordningsstörningar i Fruängen. Därmed går det att
jämföra utfallen innan och efter den trygghetsskapande åtgärden. Förvaltningen ämnar
också att, genom dialog med ungdomsverksamheten i Fruängen, utvärdera om
medarbetare i området märkt av någon positiv effekt av insatsen.

Klicka här för att ange text.

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.

De digitala skärmarna är ett verktyg som kan användas 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. HägerstenLiljeholmens stadsdelsförvaltning har samordnings- och uppföljningsansvar.
Projektledare: Förvaltningens kommunikatör
Utförare: Upphandlad leverantör levererar och monterar skärmar
Utvärderare: Kommunikatör ihop med förvaltningens preventionssamordnare och
samhällsplanerare i samverkan med Ung fritid.

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

April: Verksamhetsstart, inköp
April-maj: Installation och uppstart, samverkansmöte
November: Uppföljning

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.

Inköp av digitala skärmar: 2*11 000
Installation: 4000
Licens på programvara för fjärrstyrning av information: 500 kr/mån
22 000 + 4000 + 6000 = 32 000 första året

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.

Licenskostnaden kvarstår som en årlig kostnad.
Övriga kostnader är för el vilket är försumbart i sammanhanget.

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

Det finns stor potential och vinst med att skala upp lösningen till fler platser och andra
förvaltningar inom staden. Information som är skapad för att visas på en plats kan lätt
återanvändas och publiceras på fler platser med hjälp av fjärrstyrningsprogrammet.
Svårigheten kan vara att hitta platser där man kan placera skärmar där de både är
skyddade från väder, vind och skadegörelse och där man lätt har tillgång till stadens
nätverk. En lyckad lösning i Fruängen kan bidra till att skapa kännedom om konceptet
och skapa förutsättningar för samverkan med andra om bra platser, tex fastighetsägare
till gallerior och liknande.

Övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.
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