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punkter.
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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.

Trafikkontoret vill söka trygghetmedel i syfte att göra en utredning för att
undersöka vilken typ av flyttbara möbler och liknande som kan vara aktuellt att
investera i. Möblemanget skulle användas i säkerhetsskapandesyfte och ha
möjlighet att användas på olika ställen i staden där behov uppstår. Samarbete
kommer utefter behov ske med stadsdelsförvaltningar och andra berörda
förvaltningar. Efter utredning köps möblemang in för att användas i staden.

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?

Behov av trygghetsskapande åtgärder uppstår på olika platser i staden under längre eller
kortare tid. Trafikkontoret vill köpa in flyttbara möbler och liknande. Möblemanget skulle
vara vistelsehöjande, men även kunna fungera t ex som cykelställ. Kontoret vill utreda
ytterligare vilken typ av möblemang som kan vara aktuellt, för att framöver kunna ansöka
om trygghetsmedel för att investera i lämplig möblering.
Polisen har efter terrorattacken på Drottninggatan en lista över plaster där de anser att
trygghetsskapande åtgärder bör införas. Utredningen ser även över aktuella platser i
andra delar av staden.
Utredningen visar på lämpliga möblemang och investering i dessa utförs för att sedan
användas vid behov runt om i staden.

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.

Utredning som resulterar i investering i lämpliga flyttbara trygghetsmöbler. Utredningen
används sedan som urvalsunderlag vid investering i möblemang.

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.

Kontoret har för avsikt att utreda olika typer av flyttbar säkerhetsmöblering. Utredningen
kommer att ta hänsyn till utseende, funktion och hållbarhet i syfte att få ett flexibelt och
hållbart möblemang som kan öka vistelsevärden samtidigt som det skapar trygghet.

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.

Utredningen väntas utmynna i förslag på vilken typ av möblering som är aktuell för olika
typer av ändamål. Kontorets mål är att sedermera köpa in flyttbara möbler och använda i
syfte att skapa större trygghet och säkerhet vid utpekade platser.
Ytterligare trygghetsmedel kan komma att sökas i samband med T1an utifrån
utredningens resultat.

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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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.

Klicka här för att ange text.

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

Kv 1 2020 Utredning av olika möbleringslösningar
Sedan inköp av möbler.
Kv 2 Utställning vid behov och runtflyttning efter önskemål

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.

Kontoret bedömer att utredningen kostar 500 kkr, för övriga medel införskaffas
möblemang enligt utredningens resultat.

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.

Klicka här för att ange text.

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

Klicka här för att ange text.

Övriga upplysningar
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