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ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE
ÅTGÄRDER 2020
Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande
punkter.
Namn på insats:
Lek- och mötesplats Spånga C
Sökt belopp:
4 000 000

Sökande nämnd

Ev medsökande nämnd

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson

Kontaktperson

Suzanne Fyffe

Klicka här för att ange text.

Telefon

Telefon

08 508 030 12

Klicka här för att ange text.

E-post

E-post

Suzanne.fyffe@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.

Insatserna genomförs av Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
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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?

Spånga centrum ligger i stadsdelen Solhem i Spånga-Tensta stadsdelsområde. Enligt
stadens senaste trygghetsmätning visar det att den upplevda otryggheten har ökat hos
boende i Solhem mellan åren 2014 till 2017. Centrumdelarna förvaltas av dels
trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen dels flera privata fastighetsägare. Spånga
centrum står inför flera ombyggnationer där de centrala delarna ska förtätas med främst
nya bostäder. Stadsdelsförvaltningen har utifrån detta uppmärksammat att med
kompletterande bostäder tillsammans med det befintliga bostadsbeståndet saknas
tillräckliga lek- och mötesplatser för medborgare att samlas vid.
Torgytorna tillsammans med parkeringen vid Spånga torg har identifierats vid flera
trygghetsvandringar tillsammans med medborgare, verksamma och Polis som otrygga
och mörka platser. Det finns få platser att uppehålla sig vid och det saknas lekytor för
småbarn. Eftersom Spånga torg även är en knutpunkt för pendling är det många
människor i rörelse på ytorna vilket bidrar till behovet av en mötesplats.
Kommande ombyggnationsprojekt har inte tillgodosett Solhem med mötesplatser och
lekytor kopplat till den mängd invånare som bor och kommer att bo i de centrala delarna
av Spånga. Vid dialog med företagarföreningen i Spånga centrum har det även utryckts
önskemål om fler vistelseytor kring torget. Detta i syfte att motverka den upplevda
otryggheten i form av att fler människor väljer att stanna på platsen och inte bara
passera. På detta sätt genereras en form av informell bevakning genom att fler invånare
kan uppmärksamma och motverka brott.

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.

Åtgärderna inriktar sig till främst boende och verksamma i Spånga och dess närområde.
Det förekommer flera pendlingsmöjligheter i Spånga centrum vilket gör platsen till en
strategiskt viktig och central plats i området där många människor dagligen rör sig till och
från jobbet samt bostaden. Målgruppen omfattar såväl invånare i stadsdelen samt
pendlare till och från andra närliggande orter. Kvinnor och barn är även en särskilt
framhållen målgrupp för insatsen. Genom att etablera en lek- och mötesplats för
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medborgare i olika åldrar bidrar det till att ytorna befolkas på olika tider av dygnet och av
olika målgrupper.

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.

Stadsdelsförvaltningen planerar att etablera en lek- och mötesplats för medborgare i
olika åldrar i de centrala delarna av Spånga. Mötesplatsen ska ha inslag av dels lekytor
dels sociala ytor med finplanteringar och vistelseplatser. Syftet med insatsen är att
befolka ytorna över tid. Lekytorna kommer att vara aktuella för barn under dagtid dels
genom intilliggande förskolor och dels boende i området. Därefter ska även
vistelseytorna kunna locka medborgare som vill ha närhet till en finplanteringsyta med
soffgrupper för sociala sammanhang. En mötesplats med soffgrupper, finplanteringar
blandat med lekytor kommer generera att flera olika målgrupper kan mötas över tid på
samma yta.
Lek- och mötesplatsen planeras att etableras på en öppen gräsyta längs med
Kronofogdevägen som ligger intill Spånga torg. Platsen kommer även ligga intill den
befintliga bouleplanen och seniorgymmet samt grillplatsen som idag nyttjas av
stadsdelens invånare. Genom att komplettera dessa befintliga funktioner med lek- och
mötesplatsen skulle det lyfta områdets attraktion och helhets intryck.
Den tänkta etableringsytan ska förses med nya sociala sittytor, lekytor, integrera
bouleplanen, seniorgymmet och grillplatsen med finpark och nya vistelseplatser.

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.

Effekterna av insatsen förväntas vara att tryggheten ökar i form av att fler medborgare
vistas på platsen vilket ökar den upplevda tryggheten. Genom att rikta insatsen till flera
målgrupper kan ytorna befolkas av olika grupper över tid vilket genererar att området inte
känns ödsligt eller tomt. Om fler medborgare rör sig på allmän platsmark skapas
förutsättningar i fler kapabla väktare som i sin tur motverkar en motiverad förövare och
därmed brott.

1.5 Uppföljning och utvärdering
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras
och spridas.
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Uppföljning sker i samband med stadens trygghetsmätning om platsens upplevda
otrygghet. Tillsammans med årliga trygghetsvandringar sammanställs och jämförs
synpunkter och protokoll med åren innan.
Samverkan sker även med enheten för prevention och trygghet som har återkommande
fältverksamhet runt centrala Spånga. Löpande medborgardialoger genomförs av
fältassistenter för att samla upp synpunkter från boende och verksamma som vistas i
området.

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.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för insatsens genomförande samt för projektets
uppföljning och utvärdering. Dialog förs även med Spånga företagarförening för att
utvärdera insatsens effekt på området och intilliggande torgytor.

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

Uppskattad tidplan för etablering av lek- och mötesplats i centrala Spånga förväntas
färdigställas under 2021. Projektering och upphandling genomförs under 2020.
Anläggning och färdigställande sker 2021. Uppföljning sker under de årliga
trygghetsvandringarna i Spånga samt slutredovisning VB 2021.

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.

Uppskattad kostnad för etablering är 4 mnkr.
Under 2020 förväntas 1 mnkr upparbetas genom projektering, upphandling och
framtagning av handlingar för anläggning. Nästkommande år (2021) planeras 3 mnkr
bekosta anläggning av mötesplats.

5. Påverkan på framtida driftkostnader
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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.

Stadsdelsförvaltningens driftbudget förväntas påverkas genom utökad driftskötsel kopplat
till en ny mötesplats med nya lekytor och finparksområden.

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

Lek- och mötesplatsen kan i senare skede bli en del av innovativa tekniska lösningar i
den fysiska stadsmiljön. Stadsdelsförvaltningen kommer att i samarbete med Smart Stad
se över innovativa lösningar för lek- och mötesplatsen. Stadsdelsförvaltningen
undersöker möjligheten att använda teknik som interaktiva högtalare i parkbänkar samt
solcellsstyrda papperskorgar. Efter en utvärdering av lek- och mötesplatsens effekter kan
denna plats vara en del av förvaltningens digitalisering och interaktiva markutrustningar i
parkmiljö.

Övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

