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:
Evenemangsel i Trekanten
Sökt belopp:
130 000

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?

Trekantsparken är en omtyckt park och många människor besöker parken och
kringliggande gångstråk.
Stadsdelsförvaltningen har fått in en hel del synpunkter gällande en del av parken där flera
känner sig otrygga. I samverkan med polis och lokala BRÅ har det också konstaterats att
parken är brottsutsatt och otrygg. I parken förekommer det en hög andel påverkade
personer, narkotikahandel, personrån och ordningsstörningar i form av grupper av
ungdomar som skapar otrygghet. Liljeholmens centrum där parken ligger har i flera år haft
problem med just brott och otrygghet.

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.

Trekantsparken ligger i Liljeholmen i direkt anslutning till Liljeholmens centrum.
Liljeholmen hade år 2018 15 000 boende. Platsen är en knutpunkt med 57 000 respektive
49 000 på- och avstigande pendlare i kollektivtrafiken varje dag. Det finns inga officiella
siffror på antalet besökare i Trekantsparken, men baserat på slitaget på parken går det att
dra slutsatsen att parken är välbesökt. Det är framförallt besökare dagtid i parken. En ökad
trygghet i Trekantsparken kommer således att påverka ett stort antal personer.

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.

Stadsdelsnämnden önskar att ordna evenemangsel i Trekanten. Detta för att möjliggöra för
fler aktiviteter i Trekantsparken. Förvaltningen har exempelvis årligen Trekantens dag
som bland annat genomförs för att verka för trygghet. I dagsläget måste dieselaggregat
användas för att få tillgång till el.

Evenemangsel på platsen kan möjliggöra för föreningar och andra aktörer att ordna
exempelvis kulturevenemang.
Förvaltningen vill installera en elservis på platsen där det går att ansluta sig till elnätet.

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.

Evenemangs-el på plats kommer innebära att evenemang kommer kunna genomföras på
platsen vilket i sin tur ökar närvaron av kapabla väktare som motverkar ordningsstörande
verksamhet. Det förväntade resultatet blir en tryggare park som är mindre brottutsatt.

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

Stadsdelsnämnden får genom sin samverkansöverenskommelse med polisen samt den
samverkansgrupp med civilsamhälle och företag i Liljeholmen kontinuerlig uppdatering
om tryggheten och säkerheten på platsen. Vid genomförd åtgärd kan en enkel jämförelse
kunna göras före och efter insatsen för att få bekräftat om platsen blivit tryggare och
säkrare.

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
Genomförare: Upphandlad anläggningsentreprenör
Utvärdering: Förvaltningens samhällsplanerare

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

Planering: april
Genomförande: maj
Utvärdering: oktober

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.

Elservis: 30 000
Markarbeten: 50 000
Utrustning: 50 000

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.

Insatsen kräver ett el-abonnemang för användning. Kostnad baseras på användning och
fast avgift och kan bedömas som liten till försumbar.

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

Evenemangs-el ger förutsättningar för fler aktörer att genomföra evenemang i
Trekantsparken.

Övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.
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