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:
Trygghetsskapande åtgärder i Björns Trädgård.
Sökt belopp:
1,2 miljoner kronor
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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.
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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?

Medborgarplatsen med omnejd, där Björns Trädgård ingår, har under många år varit en
plats som är i behov av polisiär närvaro och ordningshållning av många olika anledningar.
Problembilden är komplex och det finns flera faktorer som sammantaget bidrar till aktuell
problembild (se nedanstående punkter):













Medborgarplatsen med omnejd är av polisen klassad som en så kallad hotspot vad
gäller personrån, fickstölder och missbruk, otrygghet och ordningsstörningar.
Enligt Stockholms stads trygghetsmätning från 2017 anser medborgarna att Björns
Trädgård, tillsammans med Medborgarplatsen, är det otryggaste området inom
stadsdelsområdet.
Björns Trädgård klassas tillsammans med Medborgarplatsen som en öppen
drogscen av lokalpolisen. Under 2018 gjordes 106 polisanmälningar om
narkotikabrott i parken.
Enligt polisen har flera grova våldsbrott, som knivskärningar och våldtäkt, skett i
Björns Trädgård de senaste åren. Under 2018 gjordes 40 polisanmälningar om
våldsbrott i parken.
Under perioden juni – augusti 2019 uppgick det sammanlagda antalet anmälda
brott i området till 75. Under samma period 2018 uppgick antalet anmälda brott till
140. Minskningen kan tyda på att redan genomförda trygghetsinsatser på
Medborgarplatsen och i Björns Trädgård har gett effekt.
Enligt polisen upplever flera besökare till moskén otrygghet i samband med bön.
Enligt polisen är i första hand Medborgarplatsen, men också Björns Trädgård,
arenor för opinionsyttringar och idrottsrelaterade samlingar som exempelvis
Hammarbymarschen.
Stöd för socialt utsatta i form av mat- och klädutlämning sker i parken vilka saknar
polistillstånd.
Ett rikt krog- och uteliv finns i direkt närhet till parken.
Skolverksamhet och parklek finns i Björns Trädgård.
Många turister och kollektivtrafikresenärer passerar parken.

Området vid Björns Trädgård med sin tunnelbanenedgång, näraliggande busshållplats
samt nattöppna korvkiosk upplevs period- och säsongsvis som otrygg nattetid då platsen
samlar många berusade och emellanåt högljudda personer som varit på krogar i platsens
närhet. En nattöppen Max-restaurang har även öppnats i omedelbar anslutning till parken.

Närområdet är svårt utsatt av klotter. En nedgången miljö kan bidra till ökad
brottsbenägenhet vid platsen och samtidigt ge otrygg miljön. I samband med framtagande
av stadsdelsförvaltningens nya parkplan för stadsdelsområdet har det framkommit att
unga kvinnor upplever parken som otrygg, framförallt kvällstid.
I samverkan med lokalpolis, stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning, trafikförvaltningen (SLL), fastighetskontoret och trafikkontoret har
insatser gjorts i den fysiska miljön för att öka tryggheten på platsen. Polisen har förstärkt
sin närvaro och flera förbättringar av stadsmiljön har gjorts, bland annat på den översta
terrassen vid Kapellgränd. Björns Trädgård omfattas av LOV § 3, vilket innebär att
parken patrulleras av ordningsvakter.
Stadsdelsförvaltningen har, under 2019, för erhållna trygghetsinvesteringsmedel påbörjat
genomförandet av ytterligare trygghetsskapande insatser i parken. Åtgärderna omfattar
upprustning av planteringsytan i slänten upp mot Kapellgränd. Slitna grusytor i anslutning
till gräsmattan är under renovering och kantstenar justeras. I syftet att förbättra siktlinjer
inom parken har bland annat trädbeskärning utförts. Ny belysning tillförs parken.
Förvaltningen ser det som angeläget att kunna fortsätta genomförandet av nödvändiga
trygghetsinsatser i parken. Insatserna görs med syftet att öka antalet besökare i parken och
tillämpa så kallad situationell brottsprevention. Situationell brottsprevention innebär att
åtgärder genomförs för att försvåra möjligheten att begå brott. Det är i detta sammanhang
viktigt att åtgärder genomförs som innebär att parkbesökare antingen ska vilja stanna på
platsen eller vilja använda parkstråket.
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.

Boende, verksamma i området, parklek, skola, besökare till moskén, restaurangbesökare,
kollektivtrafikresenärer samt övriga besökare. Björns Trädgård är dessutom en viktig
mötesplats och knutpunkt i stadsdelsområdet under större delar av dygnet.
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.

1. Åtgärda slitna grusytor under körsbärsträden och vid restaurang Babylon
De aktuella grusytorna är i behov av att restaureras då slitlagret är slut varför
problem med vattenansamlingar uppstår vid regn. Bristerna kan inte längre
åtgärdas genom ordinära driftåtgärder eftersom ny underbyggnad måste tillföras.

2. Anläggande av ny lekutrustning på grusytan under körsbärsträden
För att ytterligare aktivera den aktuella delen av parken placeras en ny
lekutrustning ut under körsbärsträden.
3. Belysning
Ny belysning tillförs vid den nya lekutrustningen. Den förbättrade belysningen
bidrar även till att gångstråket blir ljusare och mer inbjudande att använda.
I lekparken finns ett antal lekbjörnar som är populära hos barn. I lekbjörnarna
finns belysning som i dagsläget är trasig. För att belysningen ska fungera behöver
den renoveras samt få skymningsrelä installerat för att kunna lysa under dygnets
mörka timmar.
4. Renovering av rabattyta framför Dosthoffska huset
Rabatten ger i dagsläget ett ovårdat intryck. Genom renovering och komplettering
av lågväxande buskar blir platsen mer inbjudande att vistas på.
5. Nytt fallunderlag under klätterställningen vid parkleken.
Fallunderlaget är trasigt och i stort behov av att bytas ut. I samband med att
grusytorna renoveras är det angeläget att även åtgärda det trasiga fallunderlaget
under klätterleken för att höja helhetsintrycket av parken.
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.

1. Åtgärda slitna grusytor under körsbärsträden och vid restaurang Babylon
Idag är grusytorna under körsbärsträden samt vid restaurang Babylon mycket slita
med håligheter vilket ger platserna ett ovårdat intryck. Dessutom uppstår
vattenansamlingar vid regn vilket försvårar tillgängligheten till parken. Syftet med
insatsen är att parken ska upplevas som attraktiv, inbjudande och omhändertagen.
Markbeläggningen utgör en stor del av helhetsintrycket av parken och därigenom
hur den upplevs ur ett trygghetsperspektiv. Intakta grusytor är också viktiga ur
tillgänglighetssynpunkt och för att få fler människor in i parken.
2. Anläggande av ny lekutrustning på grusytan under körsbärsträden
En ny lekutrustning kommer att aktivera parken ytterligare vilket sannolikt innebär
att fler vill vistas i parken och därigenom bidra till att öka den upplevda
tryggheten. Genom att ändra placeringen av viss lekutrustning förtydligas
dessutom gångstråket genom parken med syfte att få fler att använda stråket.
3. Belysning
Ny belysning vid lekutrustningen innebär dels att lekaktiviteten kan nyttjas mer
under den mörka årstiden dels att gångstråket blir ljusare och mer inbjudande att
använda.
Den trasiga belysningen i lekbjörnarna bidrar till att ge platsen ett ovårdat intryck.
En fungerade belysning kommer, enligt förvaltningen, att bidra till att platsen
upplevs tryggare.

4. Renovering av rabattyta framför Dosthoffska huset
Rabattytan ligger tydligt i blickfånget vid parkens södra entré, intill
tunnelbaneuppgången. Genom att iordningsställa rabattytan förbättras
helhetsintrycket samtidigt som gångstråket genom parken får en tydlig och
inbjudande entré. Syftet är att få fler att vilja vistas i parken och välja att använda
gångstråket.
5. Nytt fallunderlag under klätterställningen vid parkleken
Befintligt fallunderlag är mycket slitet varför det bidrar till att ge intrycket av att
platsen idag inte är väl omhändertagen. Genom att byta ut det trasiga
fallunderlaget finns det enligt förvaltningen förutsättningar för att fler
parkbesökare vill använda klätterställningen och därmed bidra till att öka den
sociala närvaron i parken.
1.5 Uppföljning och utvärdering
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras
och spridas.

Uppföljning kommer att ske genom den arbetsgrupp för området som finns inom det
lokala brottsförebyggande rådet Söderandan. I gruppen deltar bland annat företagare,
lokalpolisen och fastighetsägare. Uppföljning kommer även att ske med parkleken,
Stockholms moské och skolan i Björns Trädgård, samt genom uppföljande kontakt med
områdespolisen som patrullerar 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.

Stadsmiljöavdelningen inom Södermalms stadsdelsförvaltning.

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

Våren/sommaren 2020: Projektet genomförs i huvudsak. Projektet avslutas under hösten
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.

Kostnaden för att genomföra projektet beräknas uppgå till 1,2 mnkr.
Kostnaden är fördelad enligt nedan:

1. Åtgärda slitna grusytor under körsbärsträden samt grusytan vid restaurang
Babylon: 0,3 mnkr
2. Anläggande av ny lekutrustning på grusytan under körsbärsträden: 0,1 mnkr
3. Belysning: 0,2 mnkr.
4. Renovering av rabattyta framför Dosthoffska huset: 0,1 mnkr
5. Nytt fallunderlag under klätterställningen vid parkleken: 0,5 mnkr.

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.

Ovanstående åtgärder kommer inte att innebära några nämnvärda förändringar av
driftskostnaderna.

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
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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:
Trygghetsskapande fysiska åtgärder längs med parkstråket mellan Maria
Prästgårdsgata och Rosenlundsgatan.
Sökt belopp:
1,3 miljoner kronor
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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.

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?

Parkstråket i Maria Prästgårdsgatas förlängning till Rosenlundsgatan ligger i direkt
anslutning till Maria Beroendecentrum som ligger på Maria Prästgårdsgata 34 C samt på
Wollmar Yxkullsgatan 25. På Maria Prästgårdsgata finns även akutboendet Grimman,
som är ett boende för personer med missbruksproblem.
Hela området kring Maria Beroendecentrum har under lång tid upplevts som otryggt. Det
beror på att de verksamheter som finns här i stor utsträckning vänder sig till personer med
missbruksproblematik som därför uppehåller sig i området.
Polisen betecknar stora delar av området runt Maria Beroendecentrum som en öppen
drogscen. Polisen uppger även att andra brott, som kan relateras till missbruk, sker i
området som exempelvis stöldbrott, olaga hot och våldsbrott. Under 2018 anmäldes 21
narkotikabrott i området kring kvarteren Grimman, Tömmen och Tygeln och under året
har 482 händelserapporter registrerats för området där en majoritet av dessa är
missbruksrelaterade.
Enligt Stockholms stads trygghetsmätning från år 2017 upplevs omgivande gator, Maria
Prästgårdsgata och Wollmar Yxkullsgatan, som några av de otryggaste platserna i
stadsdelsområdet. Polisen uppger att de har kontakt med medborgare angående problemen
i området där många beskriver att de är otrygga. Boende i närområdet vittnar
återkommande om olaga intrång i trapphus och på gårdar där man brukar narkotika, säljer
narkotika och övernattar. Polisen uppger vidare att otryggheten ökat under det senaste
halvåret 2019 utifrån de medborgarkontakter man haft. Förutom de personer som besöker
platsen som vårdtagare så lockas, enligt polisen, många till platsen som är inne i sitt
missbruk, både unga nyrekryterade brukare men också vanekriminella och tunga
missbrukare. Sedan sommaren 2019 har programmet för sprututbytet vid sjukhus utökats.
Samtidigt har polisen signalerat att personer som uppehållit sig i området ökat.
Stadsdelsnämnden erhöll i samband med tertial 1 2019 trygghetsmedel för anläggande av
en hundrastgård i parken vid kvarteret Skjutsgossen. För att området kring Maria
Beroendecentrum ska upplevas som tryggt gör förvaltningen bedömningen att det ovan
beskriva parkstråket, mellan Maria Prästgårdsgata och Rosenlundsgatan, behöver
genomgå fysiska insatser som syftar till att fler ska välja att använda gångstråket vilket
bedöms leda till ökad trygghet.

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.

Boende i närområdet samt besökare.

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.

Söder om byggnaden där Maria beroendecentrum ligger, i Maria Prästgårdsgatas
förlängning, finns en gång- och cykelväg som löper mellan Maria Prästgårdsgata och
Rosenlundsgatan. Gång- och cykelvägen avgränsas i söder av en bergvägg och är en
relativt lång sträcka som upplevs som mörk och otrygg nattetid. Vägen och grönytan
nedanför bergväggen är mycket slitna vilket ökar känslan av otrygghet.
För att göra stråket mellan Maria Prästgårdsgata och Rosenlundsgatan tryggare och
trivsammare behövs en upprustning av alla markytor. Stråket görs mer inbjudande att
passera kvälls- och nattetid genom att tillföra bergväggen belysning. För att stoppa den
olovliga trafik som idag pågår längs stråket behöver ett trafikhinder placeras ut.

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.

Efter planerad upprustning bedöms parkstråket upplevas som mer tryggt och inbjudande.
Fler förväntas använda stråket för passage vilket i sig bidrar till ökad social närvaro som i
sin tur skapar ökad trygghet.

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

Uppföljning kommer att ske genom Söderandans nätverk (det lokala brottsförebyggande
rådet), med områdespolisens trygghetsgrupp, stadens ordningsvakter samt med
ordningsvakterna på Maria sjukhus.

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.

Stadsmiljöavdelningen inom Södermalms stadsdelsförvaltning.

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

Vår 2020: Framtagande av projekteringshandlingar.
Sensommaren/höst 2020: Projektet genomförs.

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.

Kostnaden för att genomföra projektet beräknas uppgå till 1,3 mnkr.
Kostnaden är fördelad enligt nedan:
- Projektering: 0,1 mnkr
- Iordningsställande av markytor, inklusive belysningsåtgärd: 1,2 mnkr

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.

Ovanstående åtgärder kommer inte att innebära några nämnvärda förändringar av
driftskostnaderna.

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

Övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

